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Förord 
 
Detta examensarbete som är genomfört på Emhart Glass Sweden AB i Sundsvall är 
den avslutande delen av min civilingenjörsutbildning Ergonomisk design och 
produktion vid Luleå tekniska universitet. 
  
Tack till Håkan Lindberg som trots egen tung arbetsbörda tänkt på mig och hjälpt mig 
vid behov. 
 
Jag vill även tacka min familj och alla kompisar som peppat mig de dagar då det känts 
tungt. 
 
”Morgondagens kvalitetsarbete handlar inte bara om att utveckla produkter och 
processer utan i lika hög grad om att låta de människor som är inblandad i dessa 
processer utveckla sig. Till syvende och sist handlar kvalitet om människor.” 
(Bergman & Klevsjö, 2001) 
 
 
 
 
 
 

Sundsvall 2006-01-20 



 

 

Sammanfattning 
 
Emhart Glass är världens främsta tillverkare av processutrustning för tillverkning av 
glasflaskor, glasburkar mm. Emhart Glass innefattar Emhart Glass Sweden AB som är 
koncernens producent av tekniskt och kvalitativt ledande glasformningsmaskiner, 
utrustning för ombyggnationer samt reservdelar. Emhart Glass Sweden AB är 
uppdelade i två enheter, en i Örebro och en i Sundsvall. Detta examensarbete är utfört 
under hösten 2005 på Emhart Glass Sweden AB i Sundsvall. 
 
Det finns en allt tydligare insikt om att möjligheterna att nå hög kvalitet är kopplade 
till den arbetsmiljö och de möjligheter till arbetsutveckling som företaget kan erbjuda. 
Motivation, delaktighet och engagemang är tre begrepp som står nära 
sammankopplade såväl med varandra som med kvalitet och tillfredställelse hos kund 
och medarbetare. Detta har även Emhart Glass Sweden AB uppmärksammat. 
 
Emhart Glass Sweden AB är idag certifierade enligt ISO 9001:2000 och anledningen 
till att detta arbete har genomförts är att man under hösten 2004 fick anmärkning vid 
extern revision av kvalitetsledningssystemet. Anmärkningen gällde 
verksamhetsmiljön och att det saknades systematik vad gäller analys av samband 
mellan arbetsmiljöfaktorer och kvalitet. I ISO 9004:2000, en medföljande standard 
om riktlinjer och användning av kvalitetssystem, kan man bland annat läsa att man 
bör beakta kreativa arbetsmetoder och möjligheter till vidgat engagemang för att 
firgöra potential hos organisationens personal. Detta för att skapa en lämplig 
verksamhetsmiljö. Standarden kräver att Emhart Glass Sweden måste skaffa sig 
kunskap och systematik angående sambandet mellan arbetsmiljö och kvalitet. 
 
Syftet med detta arbete har därför varit att, genom en kvalitativ fallstudie, ge kunskap 
till Emhart Glass Sweden AB om hur man i dagsläget arbetar med kreativa 
arbetsmetoder och hur man i framtiden bör utforma en process för att på bästa sätt ta 
vara på medarbetarnas potential och samtidigt behålla god kvalitet på slutprodukten. 
 
Efter intervjuer, observationer och en grundlig litteraturstudie har en kartläggning av 
dagsläget kunnat utföras. Därefter har resultatet analyserats. Kreativiteten som 
analyseras utifrån uppslutning, egna initiativ, inofficiell verksamhet, kreativ tur, nya 
intryck och kommunikation inom företaget anses vara relativt god. Efter analysen har 
rekommendationer tagits fram och nedan följer en lista på några av de förslag som 
Emhart Glass Sweden AB bör prioritera för att få bättre kvalitet, både på produkten 
och arbetsmiljön: 
 

• Man bör se till att samtliga medarbetare vet vad, hur och varför man har sin 
arbetsuppgift. I och med detta får man förståelse för sin del i helheten och en 
insyn i att ens egen insatts har betydelse för kvaliteten på slutprodukten. 

• Man bör se till att alla medarbetare jobbar åt samma håll, mot samma mål. 
Teorierna visar i flera fall om att samverkan har en stor betydelse för 
arbetsmotivationen och effekten av hög arbetsmotivation är högre kvalitet. 

• Ledningen på Emhart Glass Sweden AB måste ge varje medarbetare 
arbetsuppgifter som är relevanta och ansvarsfyllda. Får man ett sådant 
förtroende leder det till ett bättre resultat.  

 



 

 

Abstract 

 
This master thesis has been performed at Emhart Glass Sweden AB in Sundsvall. 
Emhart Glass is the world’s leading international supplier of equipment to the glass 
container industry. Emhart Glass Sweden AB is the producer of technical and 
qualitative leading glass forming machines, equipment for rebuilding and spare parts. 
 
There is a clearer insight that the possibilities to reach high quality are connected to 
the work environment and the possibilities to work development that the company can 
offer. Motivation, participation and commitment are three concepts that are close 
connected to each other and also quality and customer and coworker satisfaction.  
 
Today Emhart Glass Sweden AB is certified according to ISO 9001:2000 and the 
reason for this thesis is that during the autumn of 2004 Emhart Glass Sweden AB 
received a complaint at the external audit of the quality management system. The 
complaint concerned the activity environment and the lack of systematic regarding the 
analysis between work environment factors and quality. In ISO 9004:2000, a 
following standard about guidelines and usage of a quality management system, you 
can read that company should pay attention to creative work methods and possibilities 
to enlarged commitment to release potential for the coworkers. All this to create a 
appropriate activity environment. The standard demands that Emhart Glass Sweden 
AB get knowledge and systematic concerning the connection between work 
environment and quality. 
 
The purpose for this thesis has been to give Emhart Glass Sweden AB the knowledge 
about how they work with creative work methods today by performing surveys, 
observations and analysis. Furthermore the purpose has been to suggest how to design 
a future process to take care of the potential of the coworkers and at the same time 
keep the high quality of the product. 
 
After interviews, observations and a literature study mapping of the way things are 
today has been done. After that the result has been analyzed. The creativity that is 
analyzed on the basis of alignment, own initiatives, unofficial activities, serendipity, 
new impressions and communication within the company, seems to be relatively 
good. After the analysis recommendations are presented and below the three most 
important recommendations are listed. Hopefully this analyse will help Emhart Glass 
Sweden AB to improve their quality and the work environment. 
 

• Every co-worker must know what, how and why they have their job. This will 
give an overall picture and an insight; what you perform matters in the end. 

• Everybody must work in the same direction, towards the same goal. The 
theories show that cooperation results in a high work motivation, and a high 
work motivation results in a better quality. 

• Top management at Emhart Glass Sweden AB must give every co-worker a 
relevant assignment and responsibilities for job planning and job performance. 
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1 Inledning 
 
I detta kapitel ges en beskrivning av det problem som ska behandlas i rapporten samt 
bakgrunden till detta. Vidare presenteras syftet och målet med projektet. 
 
1.1 Bakgrund 
Emhart Glass Sweden AB1 är en världsledande tillverkare av processutrustning för 
emballageglas, det vill säga de tillverkar maskinerna som tillverkar flaskor och burkar 
som säljs världen över.  
 
Det finns en allt tydligare insikt om att möjligheterna att nå hög kvalitet är kopplade 
till den arbetsmiljö och de möjligheter till arbetsutveckling som företaget kan erbjuda. 
Motivation, delaktighet och engagemang är tre begrepp som står nära 
sammankopplade såväl med varandra som med kvalitet och tillfredställelse hos kund 
och medarbetare. Detta har även Emhart Glass Sweden AB uppmärksammat.  
 
1.2 Problemdiskussion 
Emhart Glass Sweden AB är idag certifierade enligt av ISO 9001:20002 och vid 
extern revision av kvalitetsledningssystemet i oktober 2004 fick Emhart Glass 
Sweden AB en avvikelse av revisionsbolaget på avsnittet 6.4 Verksamhetsmiljö. I 
avvikelserapporten kan man läsa att det saknas uttalad systematik vad gäller analys av 
samband mellan arbetsmiljöfaktorer och kvalitet. I kapitel 6.4 ISO 9001:2000 kan 
man läsa följande:  
 
”Organisationen ska fastställa och styra den verksamhetsmiljö som erfordras för att 
åstadkomma överensstämmelse med krav på produkt”. 
 
I den medföljande standarden ISO 9004:2000 ges riktlinjer om tillämpning och 
användning av kvalitetssystem. Här står det att ”ledningen bör säkerställa att 
verksamhetsmiljön har ett positivt inflytande på personalens motivation, 
tillfredsställelse och prestationer för att förbättra organisationens resultat. För att 
skapa en lämplig verksamhetsmiljö, som en kombination av psykiska och fysiska 
faktorer, bör det ingå att beakta följande:  
• kreativa arbetsmetoder och möjligheter till vidgat engagemang för att frigöra 

potential hos organisationens personal,  
• regler och råd när det gäller personlig säkerhet, inkl användning av 

skyddsutrustning, 
• ergonomi, 
• arbetsplatsens lokalisering, 
• social växelverkan, 
• hjälpmedel för organisationens personal, 
• värme, luftfuktighet, ljus, ventilation och hygien, renhet, buller, vibrationer och 

nedsmutsning.”  
 
Standarden kräver att Emhart Glass Sweden AB måste skaffa sig kunskap och 
systematik vad gäller analys av samband mellan arbetsmiljöfaktorer och  

                                                           
1 För utförligare företagsbeskrivning se kapitel 4.2 
2 Se kapitel 3.9.4 
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produktkvalitet. Emhart Glass Sweden AB är intresserade av att veta hur 
verksamhetsmiljön påverkar kvalitetsutfallet. Eftersom arbete inom vissa områden 
redan gjorts är man särskilt intresserade av den första av dessa punkter, dvs undersöka 
hur man arbetar med kreativa arbetsmetoder i dagsläget, hur man kan arbeta för att 
öka motivation, engagemang och tillfredställelse och där igenom få en högre kvalitet 
på sina produkter. Då företaget har en världsledande position är det viktigt att 
bibehålla hög kvalitet på slutprodukten samt skapa mervärden för kunderna, samtidigt 
som det anses viktigt att medarbetarna har ett tillfredställande arbete i en kvalitativ 
arbetsmiljö. 
 
1.3 Syfte och mål 
Syftet med detta arbete är att kartlägga hur arbetet med kreativa arbetsmetoder 
genomförs i dagsläget och att ge kunskap om sambandet mellan arbetsmiljö och 
kvalitet. Målet är att lägga en grund till en framtida process, rekommendationer om 
hur ledningen kan skapa möjligheter för medarbetarna att engagera sig i det dagliga 
förbättringsarbetet som förhoppningsvis kan leda till en minskning av 
kvalitetsbristkostnader och mer systematik mellan arbetsmiljö och kvalitet.  
 
1.4 Avgränsningar 
Detta examensarbete kommer inte att behandla fysisk arbetsmiljö och inte heller 
ledarsskap. Det kommer inte att utföras mätningar av resultat eftersom arbetets mål är 
att lägga en grund till en framtida process och  det kommer dröja länge innan man ser 
något resultat. 
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2 Metod 
 
I detta kapitel beskrivs examensarbetets metod. Arbetssättet redogörs och kapitlet 
avslutas med en diskussion om arbetets reliabilitet och validitet. 
 
2.1 Undersökningsstrategi 
Det finns enligt Bell (1993) skilda perspektiv och traditioner som använder olika 
metoder för att samla in information, men de varken föreskriver eller förkastar någon 
viss metod. Kvantitativt inriktade forskare samlar in fakta och studerar relationer  
mellan olika uppsättningar av fakta. De mäter och använder vetenskapliga tekniker 
som kan ge kvantifierbara och om möjligt även generaliserbara slutsatser. Forskare 
som anammar ett kvalitativt perspektiv är, enligt Bell, mer intresserade av att ta reda 
på hur människor upplever sin värld. Deras mål är snarare insikt än analys.  
 
Denna studie bygger på kvalitativt insamlade och analyserade data. Det beror på att 
studien berör människors åsikter och uppfattningar, vilket är något som inte riktigt 
kan mätas numeriskt.  
 
Fallstudier är den kvalitativa forskningens ansats. Denna definition betonar att en 
fallstudie, liksom den kvalitativa strategin, undersöker ett fenomen i sin realistiska 
miljö eller sin kontext, där gränserna mellan fenomen och kontext inte är givna. 
Fallstudier är, enligt Bell (1993), särskilt lämpliga för forskare som arbetar på egen 
hand, eftersom de rymmer möjligheten att på djupet studera en avgränsad aspekt av 
ett problem under en begränsad tidsrymd. Då jag vill ha en djupare förståelse för 
problemet valde jag att göra en fallstudie. Genom fallstudien kunde jag studera 
enskilda fall i en mängd olika avseenden. Detta för att kunna förstå, beskriva och få 
svar på mina frågor. Syftet med fallstudien var att få en ökad förståelse för hur 
medarbetarna på Emhart Glass Sweden AB uppfattar sin arbetsplats med avseende på 
kreativitet, motivation och kvalitet. 
 
Gruppen som jag studerat på Emhart Glass Sweden AB i Örebro är ett Sex Sigma3-
projekt med sex operatörer och tre tjänstemän. Projektet har startats på grund av de 
alltför höga kvalitetsbristkostnaden på detaljen ”Mold Holder Arm”. Mold Holder 
Arm är en detalj som tillverkas i Örebro, och som sedan antingen monteras på 
maskinen i Sundsvall eller skickas direkt till kund som reservdel. Den grupp av 
personer jag samtalade med bestod endast av män mellan 30 till 60 år där 
anställningstiden varierade mellan ca 3 till 30 år.  
 
Utöver de ovan nämnda samtalen hölls samtal med platschefen för Emhart Glass 
Sweden AB Örebro samt ett flertal samtal med kvalitetschefen. 
 
2.2 Datainsamlingsmetod 
Oavsett omfattning kommer varje undersökning att innebära att man läser vad andra 
skrivit om ämnet, samlar in information för att stödja eller förkasta olika argument 
eller ståndpunkter och till sist skriver ner sina slutsatser (Bell, 1995). Idealt sett borde 
merparten av inläsningen infalla ganska tidigt under projektet, även om det i praktiken 
brukar vara så att det sker parallellt med annat arbete (ibid). 

                                                           
3 För beskrivning av Sex Sigma se kapitel 3.9.5 samt 4.3.3 
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Under hela projektets gång har litteraturstudier genomförts, dock gjordes den största 
litteraturstudien under den första hälften av projektet. Litteraturstudien inriktades mot 
kvalitet, kreativa arbetsmetoder, organisation, motivation samt engagemang. 
Materialet till litteraturstudien hämtades från Mittuniversitets bibliotekskatalog 
MIMA, Stadsbiblioteket i Sundsvalls mediekatalog Libra samt Arbetslivsinstitutets 
bibliotek Arbline. Sökningar på sökmotorn Google har också genomförts. När jag 
studerat teorin inom mitt valda ämne fick jag fundera ut hur informationen skulle 
samlas in. Information om Emhart Glass Sweden AB och dess organisation, produkter 
och kvalitetssytstem är hämtad från Verksamhetsmanualen samt de handböcker som 
finns till stöd för kvalitetsarbetet. 
 
Den datainsamlingsmetod jag använt mig av står till störst del av personliga 
intervjuer. En stor fördel med intervjumetoden är dess flexibilitet (Bell, 1995). 
Tanken innan intervjuerna var att jag skulle använda mig av en styrd eller strukturerad 
forskningsintervju. Med hjälp av en intervjuguide, se bilaga 1 och 2, eller checklista 
finns en uppsättning teman eller ämnen som ska utforskas i en rad intervjuer med 
olika svarspersoner. Den har till syfte att se till att alla intervjupersoner får möta 
relevanta och likartade teman. De behöver inte komma i någon speciell ordningsföljd 
och det är mer eller mindre upp till utfrågaren att formulera de konkreta frågorna 
(Krag Jacobsen, 1993). Metoden har många fördelar – den är betydligt mindre 
tidskrävande än den informella intervjun och den är inte lika avhängig av frågarens 
kvalifikationer. Den kan omfatta långt fler svarspersoner (ibid). Tillvägagångssättet 
ger också en viss säkerhet för att man får en uppsättning intervjuer som är så pass 
strukturerade att de kan bearbetas och jämföras med varandra. Sist men inte minst gör 
metoden det möjligt för nya och oförutsedda aspekter att dyka upp under intervjuns 
gång (ibid). Den här typen av intervjumetod kallas också för kvalitativ intervju. 
Metoden har på senare tid fått en framträdande position inom samhällsvetenskaperna, 
eftersom det är ett utmärkt verktyg när det gäller att samla in sådan information som 
det är svårt att få tag i på annat sätt (t ex med hjälp av enkäter). Som namnet antyder, 
får man information om kvalitativa aspekter (ibid). Intervjuerna som genomfördes 
blev mer som diskussioner, det vill säga man hamnar mellan helt strukturerad intervju 
och helt ostrukturerad och frågorna i intervjuguiden följdes inte. De fanns mer som 
stöd. Jag försökte lämna en viss frihet till respondenten att prata om det som var 
viktigt för honom, förutsatt att det hade med ämnet att göra. Detta gav även mig en 
flexibilitet i mina frågeställningar och möjlighet att ställa följdfrågor när det uppstod 
oklarheter under intervjun.  
 
Det finns dock kritik mot intervjumetoden och det kan sägas vara att den är alltför 
idealistisk och individualiserad, det vill säga att den i allt för hög grad fokuserar på 
enskilda personers åsikter och inte på sociala och materiella strukturer. Det anses 
också vara en nackdel att det kan vara svårt att hantera de variationer som uppkommer 
i det insamlade materialet. Trots denna kritik valde jag att genomföra personliga 
intervjuer. 
 
Frågorna som intervjun utgick ifrån var konstruerade av mig själv. Intervjuerna i 
Örebro pågick under tre dagar, i ett rum utan störande moment. Intervjutiden 
varierade mellan 30 till 90 minuter. Att träffa respondenterna personligen ansåg jag 
vara viktigt och ge en bättre dialog än att utföra intervjuerna per telefon.  
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Innan besöket i Örebro mailades de berörda om huvuddragen i undersökningen för att 
de skulle ha en aning om vad samtalen skulle handla om. Under intervjuerna noterade 
jag stödanteckningar för att direkt efter intervjun skriva ner och sammanfatta hela 
intervjun. 
 
2.3 Reliabilitet och validitet 
Oavsett vilken metod som väljs för insamling av information, måste man kritiskt 
granska den för att avgöra hur tillförlitlig och giltig den information är som man fått 
fram (Bell, 1993). 
 
Reliabilitet eller tillförlitlighet är ett mått på i vilken utsträckning ett instrument eller 
tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika 
omständigheter (ibid). Det finns olika sätt att mäta reliabiliteten när det gäller skalor 
och test, t ex test-retest (dvs att man gör samma test en tid efter det första tillfället), 
alternativa formuleringar (dvs att man har något olika ordalydelse men samma 
innebörds på en rad frågor och jämför sedan resultaten) eller den så kallade split-half-
metoden (där frågorna i exempelvis ett test delas upp i två delar som matchar varandra 
och där man sedan jämför poängen eller svaren mellan dem) (ibid). 
Vidare menar Bell (1993) att man kan kontrollera när man formulerar  frågorna eller 
när man hanterar sitt instrument (t ex i form av en intervju). Man kan säga att hög 
reliabilitet är frånvaron av slumpmässig mätfel. 
 
Validitet eller giltighet är ett betydligt mer komplicerat begrepp (Bell, 1993). Det är 
ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver vad man vill att den ska mäta eller 
beskriva. Om en fråga inte är reliabel, saknar den också validitet (ibid). Bell (1993) 
fortsätter med att säga att detta beror på att en fråga kan ge samma eller nästan samma 
svar vid olika tillfällen men ändå inte mäta vad den är avsedd att mäta. Hög validitet 
innebär alltså att forskaren verkligen mäter det som avses mätas. 
 
För att säkerställa hög validitet har jag haft kontakt med handledare och personal vid 
Emhart Glass Sweden AB samt med handledaren på Luleå tekniska universitet. Den 
akademiska förankringen uppfylls med den teoretiska referensram som tagits fram 
efter litteraturstudien vilket bidrar till en högre validitet eftersom detta säkerställer att 
examensarbetets fokus är kopplat till problemområdet. Eftersom intervjuerna varit 
ostrukturerade har de medfört en större flexibilitet hos mig som intervjuare, detta 
torde bidra till en högre reliabilitet eftersom eventuella oklarheter direkt kunde utredas 
med lämpliga följdfrågor. Vid intervjuerna kunde även samma fråga frågas på olika 
sätt och vid liknande svar kunde slutsatser göras. 
 
Det finns alltid en risk att man får en viss skevhet i resultaten, i första hand för att 
intervjuaren är människor och inte maskiner och därför kan påverka respondenterna 
på ett sätt som inte behöver vara medvetet (Bell, 1993).  
 
2.4 Metoddiskussion 
Litteraturstudien  baserades på tryckt material, och den litteratur som använts är också 
angiven i referenslista vilket kan tänkas påverka den teoretiska referensramen 
reliabilitet positivt. Validiteten för den litteraturstudie som genomförts anses vara hög 
eftersom jag studerat och jämfört flera olika källor mot varandra. 
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Fallstudien är utförd på endast ett fåtal personer, men styrkan med fallstudien är att 
man utifrån ett helhetsperspektiv ändå kan få en så heltäckande bild av verksamheten 
som möjligt ändå. Men även om det ger fyllig och djuplodande fakta, så är det 
omöjligt att få en heltäckande bild av företaget. Det betyder att det är mångas åsikter 
jag inte fått tillgång till. Ett sätt att komma runt detta problem hade kunnat vara att 
genomföra kompleterande enkätundersökningar. Trots detta har jag kunnat påvisa 
vissa brister i organisationen hos Emhart Glass Sweden AB vad avser 
kommunikation, delaktighet och kunskap om sambandet mellan arbetsmiljö och 
kvalitet. Genom intervjuer, observationer och litteraturstudie har förutsättningen för 
att den genomförda analysen och rekommendationerna är så korrekta som möjligt 
ökat. Det kan visa sig att de som intervjuades var en minoritet inom företaget, men 
detta verkar inte troligt då jag under min tid på Emhart Glass Sweden AB hunnit prata 
med fler människor än de jag intervjuat och dessa har uttryckt liknande åsikter under 
helt ostrukturerade diskussioner. 
 
Eftersom alla intervjuer, samtal, med den studerade gruppen utgick från samma 
intervjuguide och med samma intervjuare minskades variationen. Men eftersom det 
blev mer samtal och diskussion istället för fråga och svar så finns risken att 
konkretiseringen av svaren inte blev som det var tänkt i början.  
 
Eftersom jag under samtalen noterade stödord och sammanfattade direkt efter 
genomförandet av intervjun minskar risken att relevant information blivit bortglömd. 
Ingen bandspelare användes under samtalen, detta för att det skulle bli en mer 
avslappnad situation både för mig som intervjuare och för respondenten. Dessutom 
blir efterarbetet med bandinspelningen mycket tidskrävande. 
 
Då jag tidigare arbetat tio månader som kollektivarbetare under den industripraktik 
som ingår i utbildningen och dessutom två somrar som tjänsteman på Emhart Glass 
Sweden AB i Sundsvall var jag väl insatt i företaget när examensarbetet började. 
Däremot hade jag ingen insikt i Örebroverksamheten. Jag vill påpeka redan i början 
av rapporten att det som framkommer under arbetetsgång inte nödvändigtvis är sådant 
som jag uppmärksammat som problem under min tid som anställd på Emhart Glass 
Sweden AB, utan det är sådant som framkommit av en förhoppningsvis objektiv 
studie.
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3 Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som står till grund för 
examensarbetet. Kapitlet inleds med organisationsteori, därefter följer läsning om 
kreativitet, engagemang och motivation för att avslutas med kvalitetsteori. 
 
Det finns i grund och botten två delar inom det som dagens organsiationsteoretiker 
kallar den klassiska skolan, detta menar Mary Jo Hatch (1997). Den ena är sociologisk 
och har sitt fokus på den föränderliga roll som formella organisationer hade i 
samhället och den generella påverkan som industrialiseringen utövade på arbetets 
innehåll och arbetarna själva. Den andra delen handlar om det som  vissa 
organisationsteoretiker kallar för den klassiska ledningsteorin. Nedan följer en kort 
presentation av några av dessa skolor, med början på den senare av  delarna. 
 
3.1 Scientific Management 
De grundläggande principerna för organisationsskolan Scientific Management 
(Taylorism) utformades av den amerikanske ingenjören och industriorganisatören 
Frederick Taylor under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet (Wolvén, 2000). 
Principerna för denna arbetsorganisation och vetenskapliga företagsledning som 
Taylor förordade är följande: 
 
Standardisering av arbetsredskap och arbetsuppgifter. Genom vetenskapliga metoder, 
i detta fall tidstudier, kan man avgöra hur varje moment i ett arbete ska utföras på 
mest effektiva sätt. Standardiseringen gäller både metoder och arbetsprestation. 
Arbetarna ska därför göra som de blir tillsagda av ledningen, som alltså tar allt ansvar 
för planeringen av arbetet. 
 
Arbetsledning mellan företagsledare och arbetare. En princip som hänger nära 
samman med standardiseringen av arbetsmetoder och arbetsprestationer är 
åtskiljandet av den intellektuella delen av en arbetsuppgift, det vill säga planeringen, 
från dess manuella del, det vill säga utförandet. Taylor rekommenderar här att arbetet 
delas in i så enkla beståndsdelar som möjligt, i små mätbara enheter. Varje arbetare 
får svara för några få eller enkla detaljer av arbetsprocessen, så att omväxlingen i 
arbetet ersätts med enkla, monotona, rutinbetonade rörelser. 
 
Rationellt utval av de skickligaste arbetarna. Enligt Taylor bör varje arbetare placeras 
där hans duglighet och kroppskrafter kommer till sin fulla rätt. Därför måste man 
noggrant, vetenskapligt och kontinuelrligt studera arbetarnas lämplighet för skilda 
uppgifter. 
 
Arbetslön som motsvarar prestationen. Ett av Taylors centrala antaganden är att 
förstklassiga arbetare är villiga att öka sin effektivitet enbart om de i lön erhåller mer 
än vad som annars är vanligt för anställda med motsvarande arbetsuppgifter (Wolvén, 
2000). Huvudskälet till att arbetslönen bör motsvara prestationen är att arbetarna 
enligt Taylor främst jobbar för ekonomisk vinning och att arbetsinsatserna därmed 
ökar med högre lön. Ingen organisationsskola har kritiserats så mycket som 
Taylorismen. Dels för att den har en föråldrad, auktoritär och icke humanisktisk 
människosyn och dels för att den ger arbetaren precis den del av den uppkomna 
produktionsökningen som är nödvändig för att förmå honom/henne att acceptera  
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systemet. Taylorismens utbredning sägs dessutom succesivt utarma arbetet, i och med 
att allt fler arbetsuppgifter blir mer och mer specialiserade och mindre kvalificerade, 
vilket i sin tur påstås leda till en utarmning av de anställdas tänkande, initiativ- och 
handlingsförmåga.  
 
3.2 Byråkratin 
Enligt Wolvén (2000) har få företeelser tolkats och diskuterats så mycket som just den 
byråkratiska organisationsskolan. Enligt Max Weber som i början av 1900-talet 
tolkade byråkratin skulle byråkratiska organisationer bli helt dominerande i 
industrisamhället i kraft av sin effektivitet när det gäller att samordna, kontrollera och 
styra komplexa administrativa aktiviteter. Han har sammanställt den idela byråkratin i 
följande punkter: 
 
1. Klar och detaljerad ansvarsfördelning, där varje uppgift bryts ned i sina 

beståndsdelar och varje anställd därigenom blir specialist på något. 
2. Hierarkisk organisering, där varje lägre anställd kontrolleras och övervakas av 

någon på högre nivå, och dessutom på motsvarande sätt är ansvarig för dem som 
är underställda honom/henne. 

3. Ett sammanhängande system av regler som styr organisationen, och som 
definierar såväl det område som man bestämmer över som hur olika 
arbetsuppgifter ska utföras. 

4. Administratörer som utses på grund av tekniska kunskaper och expertkännedom 
samt utifrån  sin förmåga att bidra till organisationens mål, något som i sin tur 
utgör grunden för byråkratins rationella handlande och effektivitet. 

5. Befordran i organisationen utifrån antal anställningsår i organisationen eller 
prestation eller en kombination av båda. 

6. Strikt åtskillnad mellan privata och offentliga inkomster, där de anställda inte äger 
någon del av organisationen och inte heller kan använda sin position för privat 
vinning. 

 
En konsekvens av Webers principer är också, enligt Wolvén (2000), att 
kommunikationen i byråkratier främst kommer att vara av skriftlig karaktär. 
 
3.3 Human Relations-rörelsen 
Efter studier vid Western Electrics Hawthorne-fabrik under åren 1927-1932 uppkom 
Human relations-rörelsen. Studien initierades av att ett växande missnöje vid fabriken 
som bland annat yttrade sig i hög personalomsättning och olika typer av klagomål 
(Wolvén, 2000). För att lösa problemen vände sig företagsledningen till den 
amerikanska vetenskapsakademin som vidareförmedlade uppdraget till ett antal 
forskare som arbetade efter den så kallade human-factor-teorin. Fyra olika studier 
genomfördes, och resultaten har tolkats på flera olika sätt, även om det finns ett 
gemensamt grundmönster (ibid). Den enklaste slutsatsen är att Human Relations-
rörelsen upptäcker att människan faktiskt är en människa. Detta innebär att den 
anställde utöver att söka få sina fysiologiska behov som mat, dryck och sex 
tillgodosedda, också har behovet att få trygghet, säkerhet, beröm och uppskattning. 
Därutöver har människan också behov av gemenskap, det vill säga att vara del av 
något/någon och behov av att känna identitet.  
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En annan viktig slutsats inom Human Relations-rörelsen är; Upptäckten av hela den 
informella strukturen, det vill säga av det sociala mönster av relationer, nätverk och 
interaktioner som äger rum spontant och oplanerat utanför (eller innanför) formella 
organisationsscheman (Wolvén, 2000). Numera anses det, enligt Wolvén, att denna 
informella struktur är väl så viktig som den formellt föreskrivna. Dessutom ses den 
alltmer sällan som ett hot mot regler, procedurer, strategier, mål och medel som 
ledningen utvecklar. 
 
Den tredje viktiga slutsatsen förblev oupptäckt i nästan 40 år så 
organisationsforskaren Blumenberg började göra ytterligare analyser på den tidigare 
gjorda studien. Blumenbergs synerligen viktiga slutsats är att upplevt inflytande 
(participation) utgör en strategisk variabel för att förklara både arbetstillfredställelse 
och produktivitet (Wolvén, 2000). 
 
En fjärde slutsats som Wolvén (2000) redovisar och som har dragits av den svenske 
socialpsykologen Johan Asplund är att själva variationen av arbetsvillkoren i sig 
(praktiskt taget oavsett vad man varierar) innebär en ny och spännande stimulus som 
bryter monotoni och rutin och därför kan leda till både ökad arbetstillfredställelse 
och produktivitet. 
 
3.4 Sociotekniska skolan 
Sociotekniken experimenterar och vidareutvecklar idéerna från Human Relations-
rörelsen (Wolvén, 2000). Det nya kan sägas vara uppfattningen om att det är 
samspelet mellan den tekniska organisationen och den mänskliga arbetsorganisationen 
som bör optimeras. En annan vidareutveckling är också att arbetet bör bidra till att 
uppfylla vissa psykologiska behov som arbetsglädje och psykiskt välbefinnande, där 
arbetsuppgifternas kvalifikationsnivå och individens självbestämmande utgör centrala 
faktorer. Den arbetsmiljö där man behandlar varandra med respekt och tillit och i 
vilken arbetet bidrar till medmänsklig förståelse och där man kan se konsekvenserna 
av sina handlingar för omgivningen, ger ofta, enligt Wolvén, starkare engagemang, 
större arbetstillfredställelse, högre effektivitet och bättre kvalitet än andra 
arbetsmiljöer. 
 
3.5 Att mobilisera mänskliga resurser – vilka egenskaper passar för 
Human Relations- och sociotekniska organisationer? 
Organisationer med den här typen av struktur behöver individer med följande 
egenskaper: de bör gärna arbeta i grupper, kunna kompromissa och förhandla med 
andra gruppmedlemmar, behandla dessa med respekt, vilja se en mening och ett 
sammanhang med arbetet och dess konsekvenser. Dessutom ska individen ha 
ambitionen att få överblick över situationen, vara intresserade av både organisationen 
och dess omvärld samt vara motiverade och villiga att fatta beslut och ta ansvar. 
 
3.5.1 Teori X och Teori Y 
Under 1940-talet utförde Douglas McGregor intervjuer med amerikanska 
företagsledare om deras människouppfattning och organisationssyn (Bergman & 
Klevsjö, 2001). I intervjuerna kunde McGregor konstatera att företagsledarnas 
föreställningar om sina underlydande, liksom deras idéer om de ideala sätten att 
adminstrera företagen , skiljde sig åt på ett systematiskt sätt.  
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Han valde att kalla dessa två olika teorityper Teori X och Teori Y (ibid). För en 
sammanställning av de två teorierna, se figur 1. 
 
Teori Y präglas av ett ledarskap med en ljus människosyn, där medarbetarna betraktas 
som pålitliga, öppna för nya erfarenheter och villiga att ta ansvar för sina handlingar. 
Människan ses som en varelse som av naturen gillar att arbeta och ser arbete som ett 
tillfälle för personlig utveckling. En god strategi för att motivera medarbetarna och 
öka produktionen är därför att ge dem ökat ansvar och handlingsutrymme. 
 
I kontrast till Teori Y finns Teori X. Teori X förespråkar sträng kontroll av 
medarbetarna och ett auktoritärt ledarskap (Blomqvist & Haeger, 1996). Den 
genomsyras av en mörk människosyn där medarbetarna är lata, ogillar arbete och inte 
vill tänka (Bergman & Klevsjö, 2001). 
 
1987 genomfördes en stor undersökning av American Society för Quality Control. 
Resultatet visade att amerikanska företag ansåg att den största potentialen i 
kvalitetsförbättrande åtgärde låg inom den ”mjuka” sidan av systemet (Bergman & 
Klevsjö, 2001). Medarbetarnas motivation, engagemang och utveckling värderades 
högre än de traditionellt ”hårda” delarna av kvalitetsarbetet (ibid). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingen organisationsskola kan bättre än Taylorismen illustrera Teori X. Taylor hävdar 
också uttryckligen att människan är trög, snarare än lat, och att de anställda har en 
naturlig tendens att ”maska”.  
 
Teori Y kan man däremot koppla till Human Relations-rörelsen som har idéer om att 
människan är aktiv och vill ta ansvar om arbetet ger sådana möjligheter.  
 

TEORI X 
 
De flesta människor ogillar att arbeta, har 
generellt sett låga ambitioner och tycker 
inte om att ta ansvar. 

 
De flesta människor måste styras hårt 

med ”morot och piska” för att företagets 
målsättningar ska uppnås. 

 
 

De flesta människor är inte särskilt 
kreativa. Människan motiveras 

huvudsakligen av pengar och av en oro 
för den egna säkerheten. 

TEORI Y 
 
Individen måste få använda sin fysiska 
och sin mentala kapacitet i sitt arbete för 
att utvecklas som människa. 

 
Medarbetare som är engagerade och 
delaktiga klarar själva av att styra sitt 

arbete. Alla människor är kreativa bara de 
ges rätt förutsättningar. 

 
Vi vill alla utvecklas som människor. 

Därför räcker det att skapa rätt 
arbetsförhållanden och belöning för att 

uppnå företagets målsättningar. 

Figur 1. Jämförelse mellan Teori X och teori Y. (Blomqvist & Haeger, 1996). 
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3.6 Intern kundtillfredställelse 
Inom företaget har varje medarbetare interna kunder (Bergman & Klevsjö, 2001). 
Enligt Bergman & Klevsjö (2001) är det för att ge de interna kunderna möjlighet att 
göra ett bra arbete viktigt att deras behov och förväntningar uppfylls. 
 
3.6.1 Den goda och den dåliga arbetsgruppen. 
Enligt Wolvén (2000) känner medlemmar i en god arbetsgrupp tillit och företroende 
för varandra, och behandlar därför också varandra med respekt och ömsinthet. 
Deltagarna upplever här stämningen som öppen, avspänd och informell, och känner 
sig trygga i gruppen. Ett annat kännetecken är att ”nya”, avvikande, kontroversiella 
åsikter behandlas med stor tolerans och diskuteras förutsättningslöst och grundligt 
(ibid). Han fortsätter med att säga att i en fungerande grupp är både målen och 
arbetsuppgifterna tydliga och accepterade för deltagarna, samtidigt som de 
kontinuerligt diskuteras. Det finns en strävan efter att fatta beslut i samförstånd, och 
alla avvikelser behandlas och analyseras därför noggrant. Samtliga medlemmar är 
aktiva, god diciplin råder, och gruppmedlemmarna ger varandra återkommande beröm 
och kritik, det vill säga feed-back på det arbete som utförs. Det finns en stark ambition 
att använda resurserna i gruppen på bästa sätt genom att systematiskt analysera arbetet 
och uppkomna problem, och att i den processen öppet ta fram eventuella konflikter 
och försöka lösa dem. I den goda arbetsgruppen är det relativt oviktigt vem som 
kontrollerar och innehar makt. Arbetsfördelningen är flexibel, baseras på kompetens 
och kan ändras vid behov. Genom denna arbetsförmedling skapas ofta en stark 
sammanhållning i gruppen som därför även klarar motgångar (ibid). 
 
I en dålig arbetsgrupp är däremot atmosfären, enligt Wolvén, ofta spänd och formell, 
deltagarna känner sig otrygga och är hela tiden på sin vakt mot andra medlemmar och 
deras åsikter. Vanligen betraktar man också varandra med misstro och bristande 
respekt, och gruppmedlemmarna är ofta negativa mot nya uppfattningar och idéer. I 
den dåliga arbetsgruppen är mål och arbetsuppgifter oklara, och de förtydligas aldrig 
heller tillräckligt via diskussioner (Wolvén, 2000). En hel del medlemmar är passiva, 
gruppen är odiciplinerad, konflikter betraktas som destruktiva och merparten av de 
diskussioner som förs utgörs av ytligt, tomt prat utan någon tydlig substans. I den 
dåliga arbetsgruppen pågår ofta maktkamper som hämmar gruppens arbete. 
Arbetsfördelningen är oklar, men en sorts ”falsk” jämlikhet gömd i dolda budskap, 
där alla påstås ha lika stort inflytande och möjligheter, men några få i verkligheten 
bestämmer. Detta innebär också att experter dominerar gruppen, ofta på ett sätt som 
gör att andras åsikter undertrycks eller kvävs (ibid). 
 
3.7 Engagemang och motivation 
Wolvén (2000) skriver om Halls teori för kompetensutveckling. Utgångspunkten för 
denna teori är att människor har ett behov av att visa sin kompetens, en 
kompetensdrift. Kompetensen är därför, enligt Hall, sin egen belöning, som inte 
kräver någon yttre drivkraft, utan är tillfredställande i sig själv. Den viktigaste 
uppgiften för ledaren blir därför inte att som i den traditionella chefsrollen mana på 
och leda, utan att skapa en miljö där kompetensen kan komma till uttryck. Hall har 
kopplat samman de faktorer som utgör den teori för hur kompetenser och prestationer 
uppstår. Dessa är: samverkan, engagemang och kreativitet, se figur 2. 
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Enligt Wolvén är samverkan den källa som utlöser kompetensprocessen och ur vilken 
engagemang och kreativitet flödar (Wolvén, 2000). Halls studie visar att möjligheter 
till samverkan tycks leda till ökad arbetstillfredställelse och stolthet, ökat ansvar och 
engagemang och minskad frustration. Samverkan förutsätter att ledningen tar initiativ 
till att andra får möjlighet att påverka planering och beslutsfattande. Det måste vara 
tydligt för alla att ledningen verkligen inbjuder och uppmuntrar till samverkan, och att 
det verkligen gäller genuin och reell samverkan och inte några symboliska uttalanden 
och gester (ibid). Den reella samverkan innebär i många fall att människor som har 
känt sig som anonyma brickor i ett spel nu istället känner identitet och uppskattning. 
Detta leder i sin tur till att de blir mer verksamma och producerar idéer, åsikter och 
kunskaper om hur organisationens arbete kan utföras på bästa sätt (ibid). 
 
Vidare analyserar Wolvén nästa viktiga komponent i kompetensprocessen: 
engagemang. Engagemanget skiljer sig från samverkan genom att utgöra känslor som 
baseras på aktivitet, medan samverkan är en aktivitet som utgår från känslor (Wolvén, 
2000). Ett engagerande arbete ger människor en känsla av rörelse, stimulans och 
utveckling som behövs för livsprocesserna (ibid).  
 
Ytterligare en dimension som påverkar engagemanget är relevans, vilket innebär att 
medarbetarna får möjlighet och tillfälle att genomföra det arbete de har betalt för 
(Wolvén, 2000). Uppgifter som är irrelevanta underminerar känslan av mening, leder 
till besvikelse och motstånd och sänker människors motivation. En sådan ”irrelevans” 
i organisationen kommer att blockera både medarbetarna och organisationen från att 
mobilisera och använda sina kompeetnser på rätt sätt. Om irrelevansen består över en 
längre tid är den troliga följden att medarbetarna tappar en stor del av sin motivation 
och organisationen blir ineffektiv (ibid). 
 
Den sista förutsättningen för engagemang är samhörighet. Med denna dimension 
avses känslan av tillhörighet och identifikation med organisationen, dess mål och 
välbefinnande (Wolvén, 2000). 
 
Sammanfattningsvis visar Halls studie att engagemang kan karakteriseras som ett 
känslotillstånd i kompetensprocessen, som både påverkar andan och 
arbetstillfredställelsen men också direkt arbetsresultatet (Wolvén, 2000). Medan 
samverkan är den utlösande dimensionen, och engagemanget ger energin, så gör 
kreativiteten att kompetensprocessen börjar ta form.  

Samverkan 

Potential 

Potential 

Engagemang

Kreativitet 

Kompetens/ 
prestation 

Figur 2. Jay Halls kompetensmodell. (Wolvén, 2000). 
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Det är i och med människors kreativa förmåga som de tankegångar som hör ihop med 
samverkan och engagemang blir fruktbärande (ibid). 
 
I boken Ständiga förbättringar beskrivs Hackman och Oldhams så kallade 
arbetskarakteristikmodell, se figur 3. Denna modell utgår ifrån att arbetsmotivationen 
har multipla samband dels med arbetet i sig, dess organisation och teknologi och dels 
med styrkan hos individens utvecklingsbehov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Författarna Axelsson och Bergman ser det som mest intressant med modellen är att 
Hackman och Oldham ser vidare på de effekter som ökad arbetsmotivation kan skapa. 
De menar att bland annat hög arbetsmotivation skapar bättre kvalitet och produktivitet 
i utfört arbete. 
 
3.8 Kreativitet 
En förutsättning för att organisationer ska överleva långsiktigt utgörs av förnyelse 
(Wolvén, 2000). Liksom för de flesta andra samhällsvetenskapliga begrepp, så saknas 
det en entydig definition av ”kreativitet” (ibid). Wolvén (2000) har dock 
uppfattningen att kreativitet kan ses som resultatet av en tankeprocess, eftersom det 
rimligtvis endast är utifrån resultatet som man kan avgöra om personer eller 
tankeprocesser är kreativa. 
 
Enligt Robinson & Stern (1997) är de flesta företag medvetna om att deras kreativa 
potential är mycket större än det kreativa genomförandet. Problemet är att de inte vet 
vad de ska göra åt saken. De anser att den här potentialen inte kan utnyttjas förrän 
man blir medveten om att den verkligen finns. 
 
Större delen av den kreativitet som nu förekommer inom företagen är inte planerad 
och uppstår när man minst anar det. Det är omöjligt att förutsäga vad kreativiteten 
består i, när den uppträder, vem som står för den och hur den går till (Robinson & 
Stern, 1997). 
 
 

Figur 3. Hackman och Oldhams arbetskarakteristikmodell. (Efter Bergman 
& Klevsjö, 2000.) 
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Enligt Jane Henry (2001) är arbetsklimat och kultur viktiga aspekter för kreativiteten 
på flera sätt. Inte bara för att ett öppet klimat antagligen ger möjligheter för människor 
att arbeta med uppgifter på ett sätt som de anser vara motiverande, men också för att 
de är mer förberedda på att utforska nya områden och prova på olika infallsvinklar i 
en kultur som de känner sig trygga i och där de vet att de inte kommer att bli straffade 
för ett sådant arbetssätt (ibid). 
 
Robinson & Stern (1997) föreslår följande definition på ett kreativt företag: 
 
”Ett företag är kreativt när dess anställda gör något nytt och potentiellt användbart 
utan att de direkt blir anvisade eller undervisade om hur det ska gå till.” 
 
De påtagliga resultaten av kreativitet inom företagen, som är så oerhört viktiga för 
långsiktig överlevnad och framgång, är förbättringar (förändringar av vad som redan 
har gjorts) och innovationer (helt nya former av verksamhet för företaget). Som man 
skulle kunna vänta sig består merparten av allt nyskapande av förbättringar. 
 
Vidare presenterar Robinson & Stern (1997) företagskreativitetens sex grundpelare 
som: 
 

• Uppslutning 
• Egna initiativ 
• Inofficiell verksamhet 
• Kreativ tur 
• Nya intryck 
• Kommunikation inom företaget 

 
3.8.1 Uppslutning 
Den första pelaren, uppslutning, handlar om att se till att alla anställdas intresse och 
verksamhet inriktas mot företagets viktigaste mål, så att varje anställd känner igen en 
idé som kan vara nyttig och reagerar positivt på den. Företaget kan fungera fast de ha 
relativt dålig uppslutning, men de kan inte vara ständigt kreativa utan en god sådan. 
En god uppslutning kräver tre saker: klarhet om verksamhetens viktigaste syften, 
entusiasm för initiativ som främjar de viktigaste målen och ansvar för åtgärder som 
påverkar de centrala målsättningarna. Enligt Robinson & Stern (1997) är uppslutning 
svårt att skapa och det beror på att den är svårfångad och svår att åstadkomma. Det 
krävs tid, uthållig diciplin avsevärda resurser och konsekvens, men företagsledningen 
är ofta inriktad på att förbättra sådant som är mätbart istället, som till exempel antal 
producerade enheter eller materialutbyte. Dessutom är det svårt att att se 
uppslutningens inverkan på kreativiteten, om den inte är synnerligen god eller riktigt 
dålig. Detta ger att många företag kan fortsätta sin verksamhet och fungera, trots dålig 
uppslutning. Däremot kommer ett företag med medelmåttig uppslutning aldrig att 
utmärka sig. 
 
3.8.2 Egna initiativ 
Den andra grundpelaren i företagskreativiteten är egna initiativ. Ett skäl till att 
handlingar som bygger på egna initiativ betyder så mycket för företagens kreativitet är 
att det är ett sätt för de anställda att ta itu med ett problem som de är intresserade av 
och tycker att de har möjlighet att lösa (Robinson & Stern, 1997).  
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Författarna säger att det är förvånansvärt okomplicerat att främja den typ av egna 
initiativ som leder till kreativa insatser. Önskan om att vara kreativ finns redan hos de 
flesta och företagen  måste bara frigöra den. Det enda som behövs är ett system som 
effektivt reagerar på de anställdas förslag, Ett sådant system måste ha fem egenskaper. 
Det måste: 
 
1. nå alla 
2. vara lätt att använda 
3. ha en god uppföljning 
4. dokumentera förslagen  
5. bygga på inre motivation 
 
Ett problem som kan uppstå vid starten av ett nytt system, är att det kan bli 
överbelastat med förslag. Finns det inte resurser att avsätta för att hantera alla förslag 
kan det göra att förtroendet för systemet sjunker och de egna initiativen dör ut. 
 
3.8.3 Inofficiell verksamhet 
Den tredje grundpelaren i företagens kreativitet är inofficiell verksamhet, sådan som 
pågår utan direkt officiell uppmuntran och i avsikt att åstadkomma något nytt och 
användbart. Om en organisation inte skapar utrymme för inofficiell verksamhet 
kommer relativt få kreativa insatser att göras. Bara de allra envisaste fullföljer sina 
projekt utan officiellt stöd. Därför är det viktigt att företagen legitimerar den 
inofficiella verksamheten så att den officiella inte tränger undan den (Robinson & 
Stern, 1997). 
 
3.8.4 Kreativ tur 
Kreativ tur, den fjärde grundpelaren, innebär att skarpsinniga människor råkar ut för 
lyckosamma tillfälligheter. Det finns tre saker som ett företag kan göra för att 
underlätta detta: 
 
1. Öka frekvensen av tillfälligheter som kan visa sig bli lyckosamma. 
2. Öka medvetenheten om de tillfälligheter som inträffar. 
3. Öka företagets område för skarpsinnighet så att fler tillfälligheter blir 

lyckosamma. 
 
En verksamhet bör uppmuntra sina anställda att delta i utbildning som inte direkt har 
med deras arbetsuppgifter att göra, att delta i konferenser, där de inte själva ska 
framföra med något anförande, att ta tjänstledigt för studier eller rent av ett sabbatsår i 
syfte att lära sig något nytt (Robinson & Stern, 1997). 
 
3.8.5 Nya intryck 
Den femte grundpelaren i företagens kreativitet är nya intryck. Ett nytt intryck kan ge 
nya insikter om något som en person redan börjat arbeta med eller och kan det ge en 
skjuts i en helt annan riktning. Förutom att ge de anställda möjlighet att föra tillbaka 
sina intryck till verksamheten kan företagen påverka det antal nya intryck nya intryck 
de anställda får, eftersom detta hänger samman med de arbetsuppgifter de utför. 
Genom att låta folk rotera till arbetsuppgifter de normalt inte skulle utföra utsätter 
företaget dem för nya intryck. Program med gästföreläsare och andra 
specialevenemang, omfattande bibliotek och intressanta internpublikationer kan  
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mycket väl stimulera nytt tänkande och förnyelse och de skapar med att säkerhet ett 
positivt klimat för kreativiteten (Robinson & Stern, 1997). 
 
3.8.6 Kommunikation inom företaget 
Den sjätte och sista grundpelaren i företagskreativiteten är kommunikation inom 
företagen. Varje företag försöker garantera en god kommunikation mellan anställda 
som är beroende av varandra för att kunna utföra sitt arbete. De flesta bortser  
 
emellertid från vikten att oförutsedd kommunikation mellan anställda som normalt 
inte samarbetar. Och det är den formen som ofta leder till oväntade kreativa insatser. 
Oförutsett utbyte av information kan också vara betydelsefullt för en kreativ insats 
som redan är planerad av företaget, om detta inte redan från början förutsett vilka 
ingredienser som är de viktigaste. De fortsätter med att säga att kommunikation inom 
företaget kan göra att en svårhanterlig röra på egen hand organiseras upp och kan 
sättas i rörelse.  
 
3.8.7 Hur motiverar man någon att bli kreativ? 
Att belöningar är en vanlig motivationsfaktor från chefer och företagsledningar när 
det vill uppmuntra beteenden som de vill se är väl känt. Men enligt Robinson och 
Stern (1997) gäller inte detta när man ska motivera människor att vara kreativa. De 
menar att belöningar utgör en yttre motivation; de motiverar i huvudsak någon att 
arbeta med något för att nå ett mål – att få belöningen. De fortsätter att skriva att ju 
mer en fastlåst en arbetsuppgift är desto effektivare blir en yttre motivation. Men 
eftersom kreativiteten inte uppkommer ur något fastlåst mönster förhindrar ofta den 
yttre motivationen den. Kreativtet är mycket mer beroende av inre motivation, viljan 
att arbeta med en sak för dess egen skull. Detta beror på att förhoppningen att få en 
belöning uppmuntrar folk att ta den snabbaste och säkraste, men inte nödvändigtvis 
den mest kreativa, vägen till lösningen. Belöningen blir med andra ord målet och 
binder en stor del av intresset och energin. Robinson och Stern (1997) poängterar 
dock att det är viktigt för människor att bli erkända och rättvist behandlade.  
W. Edwards Deming har sagt: 
 
En viss yttre motivation kan bygga upp självkänslan. Men en total underkastelse 
under den yttre motivationen leder till nedbrytning av individen. En extrem yttre 
motivation krossar den inre motivationen. 
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3.9 Kvalitetsbegreppet 
Kvalitet betyder olika saker för olika människor. De flesta av oss har en personlig 
uppfattning om vad som är bra eller dålig kvalitet (Blomqvist & Haeger, 1996). 
Det finns åtskilliga definitioner på begreppet kvalitet (Bergman & Klevsjö, 2001). 
Amerikanen Joseph Juran har formulerat en kundnära definition som på engelska 
lyder ”fitness for use”, dvs ”lämplighet för sitt syfte”. Hos japanen Genichi Taguchi 
definieras kvalitet, eller snarare bristande produktkvalitet, som”samhällets totala 
förluster orsakade av produkten efter dess leverans”. I den internationella standarden 
för kvalitetssystem ISO 9000:20004 definieras kvalitet som ”den grad av till vilken 
inneboende egenskaper uppfyller krav, dvs behov eller förväntning som är angiven, i 
allmänhet underförstådd eller obligatorisk”. 
Bergman & Klevsjö (2001) definierar kvalitet på följande sätt: ”kvaliteten på en 
produkt är dess förmåga att tillfredställa, och helst överträffa, kundernas behov och 
förväntningar”.  
 
Definitionerna ovan antyder att det inte alltid räcker till att uppfylla kundernas 
förväntningar. Man måste sträva efter att förväntningarna till och med överträffas. Ur 
Bergman & Klevsjös definition av kvalitet följer att kundbergreppet är centralt. 
 
3.9.1 Hörnstenar i offensiv kvalitetsutveckling 
Idag ser allt fler företag och organisationer i såväl privat som offentlig verksamhet 
kvalitetsfrågorna som en integrerad del av verksamheten (Bergman & Klevsjö, 2001). 
Bergman & Klevsjö (2001) beskriver offensiv kvalitetsutveckling, med ”offensiv” vill 
de markera att det handlar om att aktivt förebygga, förändra och förbättra och inte 
kontrollera och reparera. Med ordet ”utveckling” markeras dels att kvalitetsarbete är 
ett ständigt pågående arbete, och inte ett speciellt projekt, och dels att det handlar om 
att utveckla produkter och processer. Vidare säger de att offensiv kvalitetsutveckling 
måste bygga på ledningens helhjärtade och ständiga engagemang för kvalitetsfrågor. 
Med detta som grund och med följande fem värderingar kan ett framgångsrikt arbete 
med kvalitetsutveckling byggas upp. Dessa värderingar är: 
 
• sätt kunderna i centrum 
• basera beslut på fakta 
• arbeta med processer 
• arbeta ständigt med förbättringar 
• skapa förutsättningar för delaktighet 
 
Det är dessutom viktigt att dessa värderingar samverkar och att man skapar en 
helhetsbild. 
 
Den sista punkten, skapa förutsättningar för delaktighet, är en viktig del för att 
kvalitetsarbetet skall bli framgångsrikt. Att på olika sätt underlätta för alla 
medarbetare att vara delaktiga och aktivt få påverka beslut och delta i 
förbättringsarbetet. 
Blomqvist och Haeger skriver om att medarbetarna är drivkraften bakom det ständiga 
förbättringsarbete som kännetecknar kvalitetsutvecklingen.  

                                                           
4 För utförligare beskrivning av ISO 9000:2000 se kapitel 3.9.4 



Kapitel 3 – Teoretisk referensram 
 
 

26 

 
Tar vi bort medarbetarna, eller hämmar deras förmåga att förändras och utvecklas, 
försvinner också företagets utvecklings- och överlevnadsförmåga (Blomqvist & 
Haeger, 1996).  
 
3.9.2 Kvalitetsbristkostnader 
Det finns många olika begrepp för hur man ska beteckna kostnader som går att 
relatera till kvalitetsområdet. Joseph Juran var en av de allra första att fundera över 
kostnaderna i samband med kvalitetsverksamhet (Bergman & Klevsjö, 2001). På 
senare tid har istället begreppet kvalitetsbristkostnader börjat användas. Detta 
eftersom man menar att kvalitetskostnader kan tolkas som att kvalitet kostar pengar, 
när det i själva verket är brist på kvalitet som är kostsamt (Sörqvist, 2001). 
 
Precis som för definitionen av kvalitet, finns det en mängd olika definitioner för 
kvalitetsbristkostnader. Sörqvist (2001) tycker att ”de kostnader som skulle försvinna 
om ett företags produkter och dess olika verksamhetsprocesser vore fullkomliga” är 
en bra definition. Bergman & Klevsjö (2001) använder Jurans definition som lyder: 
”de kostnader som orsakas av defekta enheter, ofullkomliga processer eller förlorade 
försäljningsintäkter”. 
 
Traditionellt har man tillämpat en kostnadsindelning som introducerades av 
Feigenbaum på 1950-talet (Sörqvist, 2001). Enligt detta synsätt delades 
kvalitetskostnaderna in i fyra kostnadskategorier; förebyggande kostnader, 
kontrollkostnader samt interna och externa felkostnader. Förebyggande kostnader är 
inte en kostnad för bristande kvalitet utan en investering i god kvalitet. Det förefaller 
onödigt att mäta dessa kostnader eftersom man själv beslutat om dessa investeringar 
(ibid). Sörqvist delar därför in kvalitetsbristkostnaderna i tre kostnadsstrategier, 
kontrollkostnader samt interna och externa felkostnader. Med kontrollkostnader 
menas kostnaderna för att kontrollera att rätt kvalitet levereras i alla led. Hit hör t ex 
kostnader för kontroll, inspektion, övervakning och revision i verksamhetens alla 
delar (ibid). Vidare definieras interna felkostnader som förluster orsakade av 
avvikelse från önskad kvalitetsnivå som upptäcks före leverans till extern kund. 
Exempel på detta kan vara kostnader för omarbete, kassationer eller förseningar. På 
liknande sätt defineras externa felkostnader som ”förluster orsakade av avvikelse från 
önskad kvalitetsnivå som upptäcks efter leverans till extern kund”. Dessa består 
vanligtvis av kostnader för t ex reklammationer, garantier, återkallanden etc.  
Enligt Bergman och Kelvsjö (2001) bör en modell för kvalitetsbristkostnader bara 
omfatta interna och externa felkostnader, se figur 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalitetsbrist- 
kostnader 

Interna 
felkostnader 

Externa 
felkostnader 

Figur 4. Ett system för kvalitetsbristkostnader bör endast omfatta interna och 
externa felkostnader, dvs direkta och indirekta kostnader för kvalitetsbrister eller 
felaktigheter. Detta enligt Bergman & Klevsjö 2001. 
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Vissa av kvalitetsbristkostnaderna är lätta att mäta medan andra kräver mycket arbete 
för att kunna mätas, det kan vara så att de inte går att mäta överhuvudtaget (Sörqvist, 
2001). Vissa av dessa kan bedömas genom uppskattningar, medan andra kommer att 
förbli okända. Detta är bakgrunden till att författare har valt att dela in kostnaderna i 
fem olika nivåer; traditionella kvalitetsbristkostnader, dolda kvalitetsbristkostnader, 
förlorade intänkter, kundernas kostnader och samhällsekonomiska kostnader, se figur 
5. De traditionella kvalitetsbristkostnaderna kan ses som toppen av ett isberg (ibid).  
Med detta menar man att de traditionella kvalitetsbristkostnaderna endast utgör en 
liten del av de verkliga kvalitetsbristkostnaderna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De traditionella kvalitetsbristkostnaderna beror enligt Sörqvist (2001) främst på 
tillfälliga (akuta) problem som stör verksamheten, medan de som orsakats av kroniska 
problem förblir dolda. De traditionella kvalitetsbristkostnaderna består huvudsakligen 
av kostnadselement som kassationer, omarbete, garantikostnader eller reklamationer. 
De dolda kvalitetsbristkostnaderna återfinns vanligen som direkt lön, direkt material, 
tillverkningskostnader, etc. (Sörqvist, 2001). 
 
Sörqvist (2001) fortsätter att beskriva förlorade intäkter som intäkter man går miste 
om genom att man släpper ut varor och tjänster på marknaden som inte tillfredställer 
de externa kundernas samtliga behov. Detta kan orsaka att kunden upplever brister 
och fel hos produkten, att de av kunden uttalade behoven ej möts eller att 
konkurrenternas produkter erbjuder egenskaper som kunden upplever som värdefulla 
och som företagets produkter saknar. 
 
Den fjärde nivån, kundernas kostnader, är de förluster som drabbar den externa 
kunden på grund av bristande kvalitet i något led. Det kan röra sig om de förluster 
som kunden får pga driftstopp, funktionsfel och dylikt som orsakas av varor och 
tjänster som sålts till dem.  

Traditionella KBK 

Dolda KBK 
 

Förlorade intäkter 
 

Kundernas kostnader 
 

Samhällsekonomiska 
kostnader 

Figur 5. De traditionella kvalitetsbristkostnaderna utgör endast en liten del av de 
verkliga kvalitetsbristkostnaderna. (Sörqvist, 2001). 
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En produkt med bristande kvalitet, som orsakar stora kostnader för kunden, försämrar 
vanligen det levererade företagets goodwill (Sörqvist, 2001). 
 
Med de samhällsekonomiska kostnaderna menas de förluster som drabbar samhället i 
övrigt på grund av bristande kvalitet hos företagets processer och produkter (Sörqvist, 
2001). Sådana kostnader kan vara de förluster som uppstår på grund av att miljön 
försämras av produkter med bristande kvalitet. 
 
3.9.3 Ständiga förbättringar. 
Förbättringsarbete inom produktion av varor och tjänster har alltid förekommit – mer 
eller mindre systematiskt, mer eller mindre spontant – och syftet med 
förbättringsarbetet har skiftat (Nilsson, 1999). Syftet med förbättringar i produktionen 
var länge att öka arbetsproduktiviteten, men på senare tid har man börjat arbeta med 
en mer modern form av förbättringsarbete, ständiga förbättringar. Detta kan definieras 
som ”en ändamålsenlig uppsättning och explicitgjorda principer, mekanismer och 
aktiviteter, inom vilka särskilda verktyg och metoder används i en organisation, med 
syftet att åstadkomma kontinuerliga och systematiska förbättringar när det gäller 
leveranser, arbetsoperationer och produktionssystem” (ibid).  Begreppet ständiga 
förbättringar inbegriper också att de som arbetar i den direkta produktionen på ett eller 
annat sätt är involverade i förbättringsarbetet. Ständiga förbättringar är aktiviteter som 
rör små förändringar i den dagliga produktionen och skiljer sig från förändringar av 
större format som t ex införande att ett nytt maskinsystem (ibid). 
 
Verksamheten Ständiga förbättringar ska för medarbetarna framstå som värdefull; den 
ska bidra till att individen utvecklas genom sitt arbete (Hart, 1999). Genom att delta i 
Ständiga förbättringar har den anställde möjligheter att pröva och lära av 
erfarenheterna (ibid). Att knyta en förbättringsverksamhet till individens egen 
utveckling föutsätter i sin tur, att det går att förena det som organisationen tjänar på 
förbättringarna med det som individen har möjlighet att vinna (ibid). 
 
I och med att förbättringsarbete historiskt sett inte har räknats in i de ordinarie 
arbetsuppgifterna, utan snarare tvärtom ansetts vara en angelägenhet för specialister 
på rationalisering, kräver förbättringsarbetet en annan form av belöningssystem. Horst 
Hart (1999) menar att förbättringsverksamhet, initiativförmåga, kreativitet och 
deltagande bör därför omges av ett stödjande incitamentssystem (Hart, 1999). Han 
fortsätter med att föreslå att synsättet för belöningar måste breddas, d v s att det inte 
enbart ska handla om ekonomisk ersättning. Istället talar man om inre och yttre 
belöningar precis som det tidigare har talats om inre och yttre motivation i kap 3.8.1. 
Nedan listas några förslag på på olika belöningar: 
 
Yttre belöningar 
• Ekonomiska (pengar, lön, bonus, aktier, optioner) 
• Politiska (makt och inflytande) 
• Sociala (uppskattning, prestige, tillhörighet eller medlemskap) 
 
Inre belöningar 
• Känslomässiga (tillfredställelse, stolthet, spänning) 
• Kognitiva (meningsfullhet, ansvar, information, kunskap 
• Utvecklande (växt, förmåga, lärande, erfarenhet) 
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När det gäller de ekonomiska belöningarna kan de i princip vara av två slag, dels i 
form av belöningar för att man gjort något som är värdefullt, dels för att man gör 
något. Förslagssystemet ska uppmuntra goda förslag, vettiga initiativ sett i relation 
tillo den praktiska nyttan av förbättringsförslaget. Belöningen är individuell och 
knuten till en händelse (Hart, 1999). De inre belöningarna är enligt inte lika lätta att 
organisera inom ramen för ett belöningssystem. Upplevelsen av meningsfullhet, 
tillfredställelse och ansvar hänger ihop med hur den enskilde individen uppfattar sig 
själv i sitt organisatoriska sammanhang (ibid). 
 
Delaktighet och engagemang åstadkommer man genom delegation av ansvar och 
begfogenheter. En av grundförutsättningarna för att lyckas med offensiv 
kvalitetsutvecklingsstrategi är att samtliga medarbetare – interna kunder på alla nivåer 
och i alla funktioner och processer – är delaktiga och engagerade i arbetet med 
Ständiga Förbättringar (Axelsson & Bergman, 1999). De menar att det är 
människorna inom organisationen som är källan till goda idéer, och för att nå 
långsiktig framgång måste deras kunskaper, erfarenheter och engagemang tillvaratas. 
Vidare säger de att involvera och engagera människor är egentligen bara meningsfullt 
om det finns ett strategiskt stöd i organisationen, ledarskapet och processerna. Om 
förutsättningarna saknas är det lätt hänt att kvalitetsarbetet glider över mot inspektion 
och kontroll med på följden att medarbetarna så småningom tappar motivation och 
engagemang – en ond cirkel skapas, se figur 6. Om dessa förutsättningar istället 
existerar finns alla möjligheter att uppnå en vinna-vinna-situation inom organisationen 
– en god cirkel kan skapas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledningen saknar 
förtroende 

Försämrade 
reultat 

Kontroller och 
detaljstyrning 

Anställda tappar 
motivationen 

Ledningen har 
förtroende 

Delegering av 
ansvar och 
befogenheter 

Förbättrade 
resultat 

Anställda blir 
motiverade 

Figur 6. En ond cirkel och en god cirkel som är kopplade till effekten av 
delegering av ansvar och befogenheter (Bergman & Klevsjö, 2001). 

Den goda cirkeln Den onda cirkeln 
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3.9.4 ISO 9000:2000 
International Organization for Standardization, som ansvarar för ISO 9000, är en 
organisation för standardisering med adminstrativt säte i Geneve. Serien ISO 9000, 
som blev ISO-standard 1987, har sina rötter i amerikansk militär standard. Det är ett 
ledningssystem för kvalitet. Den version av ISO 9000 som har beteckningen ISO 
9000:2000 innehåller fyra olika standarder: ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004 och ISO 
19011 (Bergman & Klevsjö, 2001). 
 
ISO 9000:2000 innehåller grundprinciper för vad som kallas kvalitetsledning och 
specificerar dessutom begrepp och termer för ett kvalitetsledningssystem. Den bygger 
på ”åtta grundprinciper för kvalitetsledning”, dessa är:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISO 9001 innehåller standardens krav på ett kvalitetsledningssystem och utgår från ett 
processangreppssätt.  
 
 
 
 
 
ISO 9001:2000 är den kravstandard som föreskriver hur ett kvalitetsledningssystem 
bör vara uppbyggt. Denna kravstandard för kvalitetssystem lyfter fram ledarskap, 
kundfokusering, processyn och ständiga förbättringar på ett sätt som gör att systemet 
benämns ett kvalitetsledningssystem (Bergman & Klevsjö, 2001). I ISO 9001:2000 
finns fyra huvudpunkter, dessa är: Ledningens ansvar, hantering av resurser, 
produktframtagning samt mätning, analys och förbättring (ibid) 
 
ISO 9004 ger vägledning när det gäller att införa ett kvalitetsledningssystem. 
Standarden diskuterar också processer för ständig förbättring, liksom hur en 
organisation kan arbeta för ökad tillfredställelse hos dess kunder och intressenter 
(Bergman & Klevsjö, 2001). Standarden går igenom de olika delarna i ISO 9001:2000 
och ger kommentarer. Fokus ligger på förbättring av organisationens processer (ibid). 

Kundfokus. Organisationer är beroende av sina kunder och bör därför förstå aktuella och framtida 
kundbehov, bör uppfylla kundkrav och bör sträva efter att överträffa kunders förväntningar. 
 
Ledarskap. Ledare åstadkommer enhetlighet när det gäller organisationens inriktning. De bör skapa 
och underhålla den inre miljö vari personalen kan engageras helt för att uppnå organisationens mål. 
 
Medarbetarnas engagemang. Medarbetare på alla nivåer är organisationens främsta tillgång. Deras 
fulla engagemang medför att deras förmåga kan användas för organisationens bästa. 
 
Processinriktning. Ett önskat resultat uppnås mer effektivt när aktiviteter och tillhörande resurser 
hanteras som en process. 
 
Systemangreppssätt för ledning. Att fastlägga, förstå och hantera samhörande processer som ett 
system medverkar till att organisationen blir effektiv i att uppnå sina mål. 
 
Ständig förbättring. Ständig förbättring av organisationens funktion och resultat bör vara ett 
beständigt mål. 
 
Faktabaserade beslut. Verkningsfulla beslut baseras på analys av data och annan information. 
 
Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer. En organisaiton och dess leverantörer är 
beroende av varandra, och ömsesidigt fördelaktiga relationer ökar förmågan hos båda att skapa värde 

Figur 7. De åtta principer för kvalitetsledning som ligger till grund för serien ISO 
9000:2000 (Bergman & Klevsjö, 2001). 
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ISO 19011 ger vägledning om hur man bör genomföra revisioner med avseende på 
kvalitet och miljö (Bergman &Klevsjö, 2001).  
 
Dessa fyra standarder bildar en sammanhängande grupp, som är avsedd att underlätta 
förståelse och kommunikation inom nationell och internationell handel (ibid). 
 
3.9.5 Sex Sigma 
Begreppet Sex Sigma introducerades vid Motorola under 1980-talet som namn på 
deras förbättringsprogram med fokus på reduktion av oönskad variation (Bergman & 
Klevsjö, 2001). Karaktäristiskt för Sex Sigma-program är just att den högste ledarens 
roll i programmet betonas så starkt. Utan ett engagerat, helhjärtat och uthålligt stöd 
från högste ledningen har förbättringsprogram som Sex Sigma svårt att överleva och 
nå riktigt stora genombrott i organisationen (ibid).  
 
Eftersom oönskad variation är en mycket viktig källa till kostnader och missnöjda 
kunder kan man genom att eliminera, eller åtminstone minska, variationen i 
parametrar som påverkar egenskaper åstadkomma dramatiska resultatförbättringar. 
Sex Sigma symboliserar målet att ytterst sällan – inte mer än i genomsnitt ca 3.4 
gånger per miljon möjligheter – ska en för kunden viktig egenskap vara 
otillfredställande (ibid). 
 
Med målet fastlagt ger Sex Sigma ett systematiskt arbetssätt att åstadkomma de 
erforderliga förbättringarna. Kärnan utgörs av en arbetsgång för förbättringsarbete: 
”Identifiera problemet, Mät, Analysera, Förbättra och Övervaka”. Innan Sex Sigma-
projekt kan påbörjas krävs utbildning och träning på alla nivåer inom företaget. 
Förbättringsarbetet bedrivs i projektform, där projekt väljs med bakgrund av fakta 
avseende verksamheten. För ett lyckat Sex Sigma-arbete utbildas och tränas 
förbättringslaedare på olika nivåer, dessa kunskaper bör omsättas i praktiskt 
förbättringsarbete omedelbart. De bäst utbildade förbättringsledarna kallas ”Black 
Belts”, svarta bälten. Dessa kan arbeta med att driva förbättringar och leda 
förbättringsteam. I förbättringsteamen ingår ”Green belts”, de assisterar gruppens 
Black Belt och arbetar med olika projekt på deltid. Utöver dessa personer finns 
Master Black Belts, de är experter på Sex Sigma-verktyg och förbättringsmetoder och 
dessutom finns en Champion som har det övergripande ansvaret och stöttar teamen. 
Det är Champion som utser Black Belts, identifierar projekt och mätbara mål för 
projekten. 
 
3.9.6 5S 
5S är en metod för att enkelt och effektivt organisera arbetsplatserna och ta bort olika 
former av slöseri i mijön. Metoden utvecklades i Japan med den grundläggande 
tanken att inget effektivt, högkvalitativt arbete kan utföras utan en ren, välorganiserad 
och säker arbetsmiljö. Dessa 5S står för:  
 

• Sortera 
• Strukturera 
• Städa 
• Standardisera 
• Skapa vana 
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4 Empiri 
 
I detta kapitel presenteras vad som framkommit under de intervjuer, samtal och 
observationer som genomförts på Emhart Glass Sweden AB under examensarbetets 
gång. Inledningsvis ges en presentation av företaget, för att sedan gå vidare till att 
beskriva kvalitetssystem och arbetsmetoder och avslutningsvis ges en sammanfattning 
av respondenternas uppfattning.  
 
4.1 Emhart Glass 
Emhart Glass härstammar från företaget Hartford Empire Company som bildades 
1912 i USA. 1988 förflyttades huvudkontoret till Schweiz och ett år senare köptes 
koncernen upp av Black & Decker. Från och med 1998 ägs Emhart Glass av Bucher 
Industries som har sitt huvudkontor i Cham, Schweiz. 
 
Emhart Glass är världens främsta tillverkare av processutrustning för tillverkning av 
emballageglas, se figur 8. Emballageglas är allt från små parfymflaskor till 
galonflaskor samt glasburkar för exempelvis livsmedelsindustrin som tillverkas i 
maskinerna. Utrustningen från Emhart Glass täcker behandlingen från smältugn, till 
formning av glaset samt efterbehandling och kontroll av de färdiga glasprodukterna. 
Emhart Glass finns representerade i hela världen med tillverkning i Sverige och USA. 
I Tyskland, Italien och England finns försäljningskontor samt service- och 
reparationsverksamhet. Medan det i Frankrike, Spanien, Japan och Singapore finns 
försäljningskontor med endast serviceverksamhet. Totalt har Emhart Glass ca 900 
anställda. 
 

 
 
 
 Figur 8. Glasformningsmaskin. 
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4.2 Emhart Glass Sweden AB 
Emhart Glass Sweden AB är koncernens producent av tekniskt och kvalitativt ledande 
glasformningsmaskiner, utrustning för ombyggnationer samt reservdelar. Emhart 
Glass Sweden AB är uppdelade i två enheter, en i Örebro och en i Sundsvall. 1952 
köptes Sundsvalls verstäder och 1959 Örebro motorfabrik av Emhart Glass. 
Omsättningen för Emhart Glass Sweden AB 2005 var ca 890 Mkr. 
 
I Emhart Glass Sweden AB´s verksamhetsmanual5 kan man läsa att ledningen av 
verksamheten uppräthålls av de personer som formellt är utsedda till ledare. 
Ledningsgruppen och ytterst VD har det formella ansvaret för verksamhetens samtliga 
aktiviteter. Företagets affärsidé, figur 9, samt policys utgör riktlinjer för handlandet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Sundsvall finns ca 250 anställda och i Örebro ca 150 st. Organisationen är uppbyggd 
enligt följande schema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Verksamhetsmanual, Emhart Glass Sweden AB, se kapitel 4.3. 

gg Vår Vår vision vision
n Bäst i världen - World Class

gg  AffärsidéAffärsidé
n Vi skall verka så att varje
   aktivitet vi utför blir en god
   referens för framtida affärer.

Figur 9. Emhart Glass Sweden AB´s affärsidé (Verksamhetmanual, Emhart 
Glass Sweden AB,2004). 

VD 

VD-assistenter Sekreterare 

Ekonomi Personal Logistik Teknik 

Produktion 
Örebro 

Produktion 
Sundsvall 

Maskin- 
produktion 

Figur 10. Organisationsschema över Emhart Glass Sweden AB. 
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Man kan grovt dela in företaget Emhart Glass Sweden AB i den tillverkande Örebro-
enheten och monterande Sundsvall-enheten.  
 
I Sundsvall sker all montering av glasmaskinerna. Det vill säga man monterar Feeder, 
Forming Machine och Ware Handling som alla utgör delar av maskinkedjan, se figur 
11. I snitt monteras ca 20 glasmaskiner om året. Den största delen av omsättningen är 
dock försäljningen av reservdelar. En glasformningsmaskin är en komplicerad och 
avancerad produkt, där vissa detaljer har toleranser på några få hundradelar. I 
Sundsvall finns även logistikavdelning, personalavdelning, ekonomiavdelning, 
tekniksektionen med kvalitet, produktionsteknik, konstruktion och IT. I avdelning 
produktion i Sundsvall ingår förutom mekanismmontage och underhåll av fastighet 
även Job Shop. Job Shop en självständig specialverkstad för tillverkning av 
lågvolymdetaljer. Huvudkraven är kort genomloppstid och hög flexibilitet för att 
kunna tillverka direkt mot kundorder och undvika lageruppbyggnad samt att hålla hög 
servicenivå.  
 
Job Shop skall även vara en serviceverkstad åt monteringsavdelningarna för akuta 
justeringar, modifieringar och kundanpassningar så att störningar undviks i 
produktionen av högvolymdetaljerna. De produktionsadministrativa uppgifterna skall 
i största möjliga utsträckning decentraliseras till "golvnivå" för att ge utökat 
arbetsinnehåll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Örebro sker bearbetning av strategiska detaljer. Man kan se Örebro-enheten som en 
intern leverantör till monteringsavdelningarna i Sundsvall. De tillverkande 
avdelningarna inom Örebroenheten är fyra till antalet. I varje avdelning, som leds av 
en produktionsledare, ingår flera produktionsgrupper. Detaljerna som tillverkas i 
Örebro är indelade i 28 familjer. Dessutom finns 24 familjer av 
beläggningsutjämnande skäl samt för vissa mekanismmontage. Utöver de tillverkande 
avdelningarna finns supportavdelning, produktionsteknik, planering och 
administrering samt drift och underhåll. 
 

Figur 11. Maskinflödet för tillverkning av glas. Feeder, Forming Machine och 
Ware Handling tillverkas av Emhart Glass Sweden AB. Forehearth och inspection 
tillverkas av Emhart Glass i Elmira och Owenville. Övriga delar i kedjan 
tillverkas ej av koncernen. 
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4.2.1 Policies 
Emhart Glass Sweden AB har olika policies som riktlinjer för verksamheten, 
dessutom utgår man från affärsidén och visionen som presenteras i kapitel 4.2. Det 
finns bland annat en kvalitetspolicy och en arbetsmiljöpolicy, se nedan. 
 
Kvalitetspolicy6: 
Vi arbetar målmedvetet med att uppfylla våra interna och externa kunders krav och 
förväntningar. Genom ett ständigt förbättringsarbete är vårt åtagande att 
tillfredställa våra kunder genom leverans av felfria produkter och tjänster på utsatt 
tid. Kvalitet och nöjda kunder har högsta prioritet hos Emhart Glass. 
 
Arbetsmiljöpolicy7: 
Vi ska erbjuda arbete som präglas av personlig utveckling, tolerans, fördjupad 
kommunikation och samarbete, där vi söker förstå och respektera varandra. Vi ska 
erbjuda en god och säker arbetsmiljö, där risker för hälsa och olycksfall ständigt 
uppmärksammas och där arbetet med att minimera dessa risker aldrig får upphöra. 
Vi ska uppfylla eller överträffa alla inom arbetsmiljöområdet tillämpliga 
myndighetskrav. Inom områden där sådana krav ej finns ska vi anpassa vår 
arbetsmiljö i takt med den sociala utvecklingen i samhället. 
 
4.3 Kvalitetssystemet 
Emhart Glass Sweden AB är som tidigare nämnts certifierat enligt ISO 9001:2000. 
Företagets kvalitetssystem beskrivs i Verksamhetsmaualen. I denna manual finns 
samlade gemensamma instruktioner och övergripande riktlinjer för hela Emhart Glass 
Sweden AB och manualen delas ut till alla medarbetare samt till nyanställda vid 
introduktion. Manualen är inte tänkt att vara en instruktionsbok på detaljnivå utan en 
lätthanterlig översikt av organisationens processer. Man kan till exempel läsa om 
ledningens ansvar, dokumentstyrning, orderprocessen, logistik, produktion, ekonomi 
dessutom finns kapitel angående ständiga förbättringar, revisioner och miljö. Se figur 
12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 Ur Emhart Glass Verksamhetsmanual, kap 1, 2004. 
7 Ur Emhart Glass Verksamhetsmanual, kap 12, 2004 

Fig 12. Exempel från Verksamhetsmanualen. 
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I verksamhetsmanualen finns dessutom referenser som hänvisar till ytterligare läsning 
i olika handböcker. Det finns ett antal handböcker med rutiner som stöd till 
kvalitetsarbetet. Det finns handböcker för Administration, Logistik, Miljö, Personal, 
Produktion och Teknik. Dessa handböcker finns i ca 40 pärmar som finns placerade 
hos olika innehavare. 
 
Företaget har vidare en kvalitetsavdelning med en kvalitetschef. Inom 
kvalitetsavdelningen arbetar man med olika sakfrågor som till exempel 
kundklagomål, ritningsändringar, processkartläggning, köpkvalitet och 
produktrevisioner. Produktrevisorernas uppgift är att systematiskt verifiera hur den 
avsedda produkten uppfyller specificerade krav och ur detta få ett mått på dess 
kvalitetssystem. Varje mått bedöms i sin helhet enligt  
 
1 – Godkänt 
2 – Godkänt med anmärkning 
3 – Stor avvikelse 
 
Resultatet av revisionen dokumenteras och delges ansvariga för berörda funktioner, 
vilka ska vidta korrektiva åtgärder för de brister som påträffas.  
 
4.3.1 COPQ – Cost Of Poor Quality 
Det var först när kvalitetsbristkostnader introducerades som Emhart Glass Sweden 
AB insåg att det är bristen på god kvalitet som kostar. 
 
Emhart Glass Sweden AB mäter sina kvalitetsbristkostnader inom fyra områden, 
dessa är: 
 
• Interna kostnader, kass- och justerkostnader 
• Externa kostnader, garantikostnader från kunder 
• Kostnader för kontroll 
• Köp, kostnader för administrativt arbete för köpta detaljer 
 
De totala kvalitetsbristkostnaderna år 2004 uppgick till 4,02%, vilket var över det 
uppsatta målet på 3,2%. 
 
De interna kassations- och justerkostnaderna i Örebro har under 2004 legat på 2,83 %, 
även detta ligger över målet på 2,5 %.  
 
4.3.2 Kundklagomål 
De kundklagomål som uppkommer på all utrustning som levererats av Emhart Glass 
Sweden AB handläggs i Sundsvall. Kvalitetsavdelningens ansvar är här att registrera 
reklamationerna i en databas och vidare distribuera till ansvarig avdelning för 
utredning. Dokumentera och rapportera linjeorganisationens underrsökningsresultat 
till försäljningsdepåerna. Man ska också hålla marknaden informerad om vilka 
uppgifter som är nödvändiga för att handlägga en reklamation. För år 2004 har 
garantikostnaderna varit ca 1,4 % av försäljningen. 
Obesvarade complaints ska normalt stängas om gods har begärts i retur och inte har 
nått Emhart Glass Sweden inom 60 dagar. 
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4.3.3 Sex Sigma  
Emhart Glass har sedan år 2000 arbetat med Sex Sigma för sina större 
förbättringsprojekt, detta för att förbättra företagets kvalitet till förmån för sina 
kunder. Inom Emhart Glass tillsätts Sex Sigma-projekt där kroniska 
kvalitetsstörningar förekommer. Projekten kan vara internationella och administreras 
via Emhart Glass, lokala projekt kan tillsättas inom respektive enhet och administreras 
lokalt. Lokala projekt avrapporteras via kvalitetsrådet. Det är kvalitetsrådets ansvar att 
utse Sex Sigma- och förbättringsgrupper så att en ständig kvalitetsförbättringsprocess 
kan pågå. 
 
Vid uppstarten av Sex Sigma i organisationen fick högsta ledningen lämna in tre 
förslag vardera på tänkbara Sex Sigma-projekt. Detta resulterade i ca 45 förslag som 
därefter granskades och man fick en sammanställning av projekt som kunde 
genomföras i framtiden. Därefter gjordes ABC-analyser för kundklagomål och interna 
kassationskostnader för att generera nya projekt. 
 
I dagsläget arbetar Emhart Glass med ett stort antal Sex Sigma-projekt. Målet för 
programmet Sex Sigma är en dramatisk och mätbar reduktion av oönskad variation, 
som innebär en kostnadsreduktion eller förbättrad kundtillfredställelse. Reduktion av 
variation kan även leda till kostnadsreduktioner, en förbättrad leveranssäkerhet och 
förbättrat processutbyte. Man arbetar team-baserat och tiden för projekten är ofta fyra 
till sex månader. 
 
4.3.4 Förslagsverksamhet 
Från och med April 2005 finns en ny process för förbättringsarbete i en av 
handböckerna. 
 
Det finns en blankett för ”anmälan av förbättringsidé” som fylls i av förslagsgivaren. 
Chefen på den avdelning, där idén presenteras, är den som initialt godkänner idén. 
Godkännandet av en idé bör ske inom en kort tid, normalt inom två arbetsdagar. Detta 
första steg visar att  chefen godkänner idén, därefter görs en djupare bedömning av 
idén inom en tid som fastställs av chefen. Om det är möjligt bör denna bedömning ske 
inom tio arbetsdagar.  
 
Idéerna samlas in på varje avdelning eller arbetsgrupp och cheferna ingår aldrig i 
någon av dessa grupper. Idén ska publiceras så att alla anställda kan ta del av 
förbättringarna och idén tilldelas poäng. En godkänd idé ger en poäng och när denna 
är genomförd utdelas en ytterligare poäng till den avdelning eller grupp där idéen har 
genomförts. Poängen registreras och anslås. Man delar ut ett poäng även till de förslag 
som inte blir godkända. Detta för att motivera de anställda till att fortsätta att lämna in 
förslag till förbättringar. 
 
Årligen räknas poängen för idéerna om till pengar av ekonomiavdelningen och dessa 
pengar ska användas inom avdelningen/gruppen för gemensamma aktiviteter. För 
2005 kommer 100 000 kronor att vara disponibla för förbättringsarbete. Denna 
fördelas i relation till antalet intjänade poäng. Det maximala beloppet för utdelning är 
1000 kr per poäng. Utdelningen av dessa pengar kommer att ske vid årsskiftet. 
Ledningen inom på Emhart Glass Sweden AB nöjd med resultatet från 
förbättringsverksamheten, hittills har man fått in ca 250 förbättringsförslag.  
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4.3.5 5S  
Emhart Glass Sweden har på vissa avdelningar startat arbetet med tillvägagångssättet 
”fem S” för att effektivisera arbetsplatserna och få mer ordning och reda. Fem S  
kommer ursprungligen från Japan och de fem orden Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu och 
Shitsuke. På svenska; Sortera, Systematisera, Städa, Standardisera och Skapa vana. 
Avsikten är att engagera alla i allt, med hjälp av ordning och reda, skapa en effektiv 
och trivsam arbetsplats. Slutligen kan man se till sina arbetsrelationer genom att 
arbetsgrupper, som har nära kontakt med varandra, möts för att på ett strukturerat sätt 
gemensamt åstadkomma förbättringar. 
 
4.4 Respondenternas uppfattning.  
De intervjuer som är genomförda med operatörerna samt observationer gav en bild av 
hur de anställda upplever sin arbetssituation. Eftersom intervjugruppen består av olika 
individer och uppfattningen om hur verksamheten bedrivs varierar, kommer här en 
sammanfattning av de genomförda intervjuerna. Respondenterna har alla varit 
inblandade i Sex Sigma-projekt och tagit del av systemet för förslagsverksamhet. 
 
Samtliga av de intervjuade trivs med sitt arbete och på Emhart Glass Sweden AB, 
men precis som för de flesta människor varierar det från dag till dag. Det som 
motiverade de tillfrågade mest till arbete är lönen, dessutom gemenskapen och det 
sociala nätet med arbetskamraterna. Vid flera av samtalen berättades det att man även 
arbetade för att kunna förverkliga sina mål man sätter upp för fritiden. De som arbetar 
skift upplever att förmiddagsskiftet, då man börjar klockan 05.00 och slutar 13.00, är 
jobbigt och att det kan vara svårt att vara motiverad under dessa pass. 
 
På frågan om Emhart Glass Sweden AB upplevs vara ”One Company” är 
uppfattningen från respondenterna att företaget inte är samspelt, det är mer 
konkurrens mellan verksamheterna i Örebro och Sundsvall och alla är rädda om sina 
arbetsuppgifter. Flera av respondenterna påpekar att det är alldeles för mycket 
revirtänkande. 
 
Enligt de intervjuade operatörerna är möjligheten till att påverka och styra sin egen 
arbetssituation relativt liten. Jobben är ofta kundorderstyrda och därför planerade 
innan man får dem. Tankarna om att det är viktigt att kunna styra sina egna uppgifter 
går isär mellan de olika respondenterna. Vissa tycker att det är skönt att veta precis 
vad det är man ska utföra, man gör sina bitar och så är det bra med det, medan andra 
saknar att ha eget ansvar.  
 
Som tjänsteman har man ett friare arbete och kan mycket väl lägga upp arbetet precis 
som man vill och får dessutom lättare tillfälle för vidareutbildning och utveckling. 
 
Respondenterna skulle gärna se att man fick tillfälle att se andra verksamheter och 
därigenom få nya intryck. Detta tillhör inte vanligheterna bland de tillfrågade. De 
studiebesök hos andra verksamheter som de varit på har varit på operatörernas egna 
initiativ, det har dock inte varit något problem att få dessa besök godkända. Enligt de 
tillfrågade pågår inget större samarbete mellan avdelningarna och man vet inte riktigt 
vad som händer på de olika avdelningarna. Det påpekas också att det är bra för 
gruppen och sammanhållningen att hitta på saker tillsammans som inte har med själva 
arbetsuppgiften att göra. 
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I fråga om kommunikation inom Emhart Glass Sweden AB framkommer det att den 
upplevs trög. Det blir mycket ”skvaller” och man vet aldrig riktigt hur det egentligen 
står till och vad som är på gång. Kommunikationen mellan verksamheten i Sundsvall 
och Örebro är bristfällig. En av respondenterna önskar en bättre och framförallt 
snabbare kommunikation mellan de två verksamheterna. Dessutom vill man ha 
relevant information, sånt som man kan ta till sig och är till nytta för ens arbete. En 
tydlig åsikt bland respondenterna är att klyftan mellan kollektivarbetare och 
tjänstemän är allt för stor, vilket också gör att kommunikationen försvåras. Man är på 
alltför olika nivåer. 
 
En av respondenterna förstår inte varför de ska behöva vara en produktionsgrupp. 
Andra tycker att just gemenskapen är något som motiverar till arbete och att man 
överhuvudtaget orkar gå till jobbet. Man vill att sina medarbetare ska vara ärliga, man 
ska ha omdöme, respekt och hänsyn. Samtidigt kan noteras att det är viktigt att man 
kan lita på att sina kollegor gör sitt bästa och att man har god social kompetens. Och 
uppfattningen verkar vara att så inte alltid är fallet.  
 
När det gäller förbättringsarbete skiljer sig åsikterna åt på många håll. I fråga om Sex 
Sigma-projekt påpekar en av respondenterna att han känner sig mer delaktig sedan 
han har fått ingå i projekt, å andra sidan påpekar en annan respondent att problemen 
man tar upp i projekten är så självklara och borde kunna lösas på ett mer effektivt sätt. 
Den allmänna uppfattningen tycks ändå vara att projekten ofta blir långdragna och att 
man ödslar mycket tid på möten och tomt prat. Metodiken med Sex Sigma anses vara 
bra, men ofta har arbetsfördelningen varit otydlig och man har inte riktigt känt att man 
har bidragit med något till projektet. Flera av respondenterna påpekar att det är viktigt 
med en drivande och kompetent ledare i sådana här projekt för att de ska hända något. 
 
I fråga om systemet för förbättringsideér är inte heller åsikterna homogena. Då en 
respondent kan tycka att det är ett bra och effektivt system så tycker den nästföljande 
att det är ineffektivt och dåligt. En av respondenterna förklarar att om han har ett 
förslag så håller han det hellre för sig själv, eftersom de gånger han lagt fram ett 
förslag har det direkt blivit nedröstat. Två av respondenterna anser att det kan kännas 
lite fånigt att lämna in förslag på sådant som egentligen ska ingå i deras dagliga arbete 
och att systemet därför kan uppfattas tungrott då det måste beslutas och ges poäng på 
minsta lilla förbättring. Dock är alla överrens om att man får ta del av de 
förbättringsförslag som lämnas in och blir genomförda både på sin egen och andra 
avdelningar då dessa sätts upp på anslagstavlor runt om i lokalerna. 
 
4.5 Framtiden 
Prognoserna för Emhart Glass Sweden AB ser för tillfället mycket ljusa ut. Man 
väntar flera stora ordrar och har en förhoppning om full beläggning åren framöver. 
Företaget har en ambition om att klara arbetsbelastningen med samma antal anställda 
som i dagsläget.  
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5 Analys 
 
I detta kapitel görs en analys av nuläget baserad på de intervjuer utförda på Emhart 
Glass Sweden AB gentemot de teorier som  tidigare redovisats i rapporten. Kapitlet 
innehåller citat från de genomförda samtalen för att belysa viktiga punkter och här 
vill jag påpeka att det är mina tankar och värderingar som också redovisas. 
 
Det finns idag studier som visar på att en stor del av den grund som den moderna 
kvalitetsfilosofin vilar på kan knytas till teorier om organisation, motivation och 
delaktighet. Man kan då fråga sig varför den mänskliga sidan av kvalitetsarbetet ändå 
verkat hamnat på efterkälken. Det finns så klart många svar på en sådan komplex 
fråga. En förklaring kan vara att de tekniska delarna i ett kvalitetssystem till exempel 
standardisering eller statistisk pocesstyrning helt enkelt känns lättare att hantera, är 
mer konkreta och mer verklighetstrogna än de sociala och organisatoriska delarna som 
krävs för ett effektivt och genomförbart kvalitetsarbete. Det är heller inte lika lätt att 
mäta resultat av arbetet med de mer mänskliga delarna. Min uppfattning är att det är 
precis så det är på Emhart Glass Sweden AB, att de mänskliga mer mjuka delarna har 
blivit undanträngda i fördel för de hårda och mätbara processerna. 
 
5.1 Organisation 
Verksamheten på Emhart Glass Sweden AB upplevs byråkratisk, att åtta av 
respondenterna oberoende av varandra använde sig av uttrycket tungrott säger en hel 
del. Byråkratin har enligt många författare på senare decennier kommit att likställas 
med tröghet, långsamhet, okänslighet, pappersexcercis och onödigt sammanträdande. 
Byråkrati hämmar, enligt Wolvén, kreativiteten och enskilda initiativ, vilket starkt 
leder till att sänka motivationen bland de som tar sådana initiativ. En kreativ och 
generös miljö lockar fram våra bästa sidor. Byråkratin bör passa människor som har 
starka behov av säkerhet, trygghet, stabilitet, förutsägbarhet och rättvisa, föredrar 
struktur och ordning och har lätt att underordna sig och acceptera hierarkier, vill ha 
klart avgränsade arbetsuppgifter, är noggranna och tålmodiga. Det betyder å andra 
sidan att det knappast passar de människor som vill förstå och arbeta med helheter, 
har stark empati, är kreativa och förändringsbenägna och söker efter nya utmaningar.  
 
Det finns en tydlig hierarki, detta verkar vara något som hänger med från tidigare 
företagsledare och jag får uppfattningen om att hierarkin är mer utpräglad i 
verksamheten i Örebro än i Sundsvall. 
 
Att man har policies för att ge riktlinjer för verksamheten är viktigt, samtidigt är det 
viktigt att dessa är uttalade så att samtliga förstår innebörden i dem och kan knyta dem 
till sin arbetsuppgift.  
 
5.2 Kreativitet 
Kreativiteten inom Emhart Glass analyseras utifrån de sex grundpelarna som 
redovisats i den teoretiska referensramen. 
 
5.2.1 Uppslutning 
Enligt Howard och Stern (1998) handlar den första grundpelaren om att se till att alla 
anställdas intresse och verksamhet inriktas mot företagets viktigaste mål, så att varje  
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anställd känner igen en idé som kan vara nyttig och reagerar positivt på den. 
Dessutom säger Bergman och Klevsjö att skapa förutsättningar för delaktighet, är en 
viktig del för att kvalitetsarbetet skall bli framgångsrikt. Att på olika sätt underlätta 
för alla medarbetare att vara delaktiga och aktivt få påverka beslut och delta i 
förbättringsarbetet. 
 
Det samstämmiga svaret under intervjuerna på om att alla på företaget strävade åt 
samma håll och var ”one company” var ett klart nej.   
 
”Det är för mycket revirtänkande, folk här är rädda om sina uppgifter.” 

-operatör. 
 
Även i Halls teori betonas samhörigheten som en viktig faktor, det borde vara en 
gemensam angelägenhet för så många personer som möjligt att bidra till att skapa 
engagemang, även om det är cheferna som har det största ansvaret för och inflytande 
över engagemangets förutsättningar. Det är, enligt Hall, i och med människors 
kreativa förmåga som de tankegångar som hör ihop med samverkan och engagemang 
blir fruktbärande. Kreativa resultat utgår den naturliga följden av en sund produktiv 
inställning tillsammans med upplevelser av tillhörighet och meningsfullhet. 
 
Samarbete kan ses som en viktig faktor ur både arbetsmiljö- och kvalitetssynpunkt. 
Detta samarbete handlar dock inte bara om hur arbete är praktiskt organiserat, utan 
även om relationerna på en arbetsplats, det vill säga medarbetarskapet. Goda 
relationer och samarbete mellan individer är en förutsättning för god stämning och ett 
väl utfört arbete. 
 
”Man måste vara ärlig och rak mot varandra” 
         - operatör. 
 
”Alla ska vara jämlika” 
         -tjänsteman. 
 
Då man konfronteras med samma medarbetare varje dag är detta av största vikt, 
fungerar inte samarbetet i denna gemenskap blir relationerna av stor betydelse för 
både trivsel och prestation. 
 
5.2.2 Egna initiativ 
Flera av de intervjuade anser att arbetet är styrt och att man inte får eller kan ta egna 
initiativ för att utföra sina arbetsuppgifter. Jobben är oftast planerade innan de når 
operatörerna. Däremot anser man som tjänsteman att man har stor frihet och i stort 
sätt kan lägga upp sitt arbete helt själv. Att få ta eget ansvar på eget initiativ är något 
som enligt många författare är viktigt för att främja motivationen och den kreativa 
förmågan hos medarbetarna. Samtidigt är det viktigt att tänka på att människor är 
olika och har olika behov och ambitionsnivåer, vissa människor trivs bättre när de får 
veta precis vad de ska göra. 
 
5.2.3 Inofficiell verksamhet 
Att få tid och möjlighet att ägna sig åt inofficiell verksamhet är en viktig del för att 
kunna utveckla en ny idé. Om det är så att det är svårt nog att hinna med sina  
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ordinarie uppgifter är det lätt hänt att att arbetet med inofficiell verksamhet får stå 
tillbaka. 
 
5.2.4 Nya intryck 
Ett nytt intryck kan ge nya insikter om något som en person redan har börjat arbeta 
med eller också kan det ge en skjuts i en helt ny riktning (Howard & Stern, 1998). På  
Emhart Glass Sweden AB finns inget uttalat system för främjandet av nya intryck8. 
Uppfattningen om att studiebesök och samarbete mellan avdelningar skulle vara 
intressant och tillföra mycket verkar vara positiv.  
 
”Jag har jobbat i 26 år och inte varit till Sundsvall en enda gång” 
         -operatör. 
 
Den senaste tiden har man dock vid introduktionen av nyanställda samlat alla i 
Sundsvall och efter en period har de från Sundsvall fått åka ner till Örebro för ett 
studiebesök. 
 
På eget initiativ har den undersökta gruppen gjort ett arbetsplatsbesök hos en 
legoleverantör som tillverkar en liknande arm som just ska börjar produceras i Örebro. 
Detta ansågs vara mycket intressant och man fick chans att fånga upp nya ideér och 
diskutera med operatörerna på företaget man besökte. Motivet för besöken bör inte 
vara att kopiera andra företag med liknande processer utan att ta lärdom och få insikt. 
Man kan då också få en uppfattning om sin egen arbetsplats, kanske är den bättre än 
vad man trott. 
 
Som tjänsteman verkar det vara lättare att få genomföra till exempel utbildningar och 
på andra sätt få utveckla sig.  
 
5.2.5 Kommunikation 
När det gäller kommunikationen inom företaget upplever respondenterna att de inte 
får relevant information. Mycket av den information handlar om sådant som är 
”ovanför huvudet” på operatörerna och inte berör dem. Nedan följer ett konkret 
exempel på ett av påståendena om en byråkratisk organisation, det vill säga att det på 
Emhart Glass Sweden AB är mycket onödigt sammanträdande.  
 
”Kommunikationen är bristfällig trots alla dessa möten” 
         - operatör. 
 
Det är intressant att se att många operatörer påpekar problemet kring 
kommunikationen inom Emhart Glass Sweden AB. Detta kan tänkas hänga samman 
med att operatörerna oftast ligger först eller sist i kommunikationskedjan, trots att de 
är starkt beroende av information för att kunna utföra sitt arbete och få feedback på 
utfört arbete, vilket blir viktigt när kvaliteten prioriteras. Om man knyter an till 
diskussionen i 5.1 med en byråkratisk organisation, så kan man säga att 
kommunikationen inom en byråkratisk organisation är enligt ”tjänstevägens princip”, 
det vill säga utifrån den formella hierarkin. Därför kan det antas att operatörerna på  
Emhart Glass Sweden AB ofta hamnar sist i kommunikationskedjan och därför 
upplever att kommunikationen är bristfällig. 
                                                           
8 Platschef, Örebro 



Kapitel 5 – Analys 
 
 

43 

 
Som Howard och Stern (1998) framhåller så genomförs planerad verksamhet i varje 
organisation och det behövs kommunikationskanaler för en sådan verksamhet. Men 
det är det oplanerade meningsutbytet mellan anställda som normalt inte 
kommunicerar med varandra som ofta blir till en förutsättning för att projekt som inte 
har planerats kan organiseras självständigt och utvecklas. Det förekommer ingen 
direkt kommunikation mellan till exempel operatörerna som tillverkar Mold Holder 
Armar i Örebro och de som monterar dessa på maskinen i Sundsvall. Dock framkom 
det under ett av samtalen att man på eget initiativ ringt till montören i Sundsvall och 
då har man på ett enkelt och snabbt sätt kunnat lösa problemen. Bristande 
kommunikation mellan avdelningar och otillräcklig identifiering av företagets interna 
kunder kan leda till kvalitetsbristkostnader. Att man genom ”fem S” får en ökad 
kontakt mellan människor som har nära kontakt med varandra är bra, men jag vill 
poängtera att kontakten mellan de som inte har ett nära samarbete i vanliga fall också 
den är viktig. 
 
I detta sammanhang kommer man in på feedback och i intervjuerna framgår det att 
återkopplingen är bristfällig och den återkoppling man får ta del av är oftast den 
negativa. Det vill säga att man får veta när det har gått dåligt och inte när det gått bra. 
Det anses vara viktigt att man får omedelbar feedback, men så är det inte i 
verkligheten enligt de intervjuade. Information om företagets långsiktiga planer 
efterlyses i större omfattning.  
 
5.3 Motivation 
I intervjuerna framkom att lön och det sociala nätverket är viktigt för operatörernas 
motivation. Om man knyter an till McGregors teori Y, se kapitel 3.5.1, om en ljus 
människosyn och att människan faktiskt av naturen gillar att arbeta och ser arbete som 
ett tillfälle att utvecklas är det en god strategi att motivera medarbetarna, öka 
produktivitet och kvalitet genom att ge dem ökat ansvar och ökat handlingsutrymme. 
 
”Känner man sig uppskattad är det lättare och roligare att arbeta” 
         - operatör. 
 
Med citatet ovan är kopplingen till Hackman och Oldhams arbetskarakteristikmodell 
tydlig, se kapitel 3.7. Det vill säga att hög arbetsmotivation frambringar bättre kvalitet 
och produktivitet. Varje enskild individ bör känna att man gör något bra och 
meningsfullt. Om det sätts värde på det arbete som utförs bidrar detta till att individen 
själv får ett värde och känner att hon eller han gör något viktigt. Alla känner sig då 
delaktig och värdefull och arbetet får status. Dessa faktorer anses ha stor inverkan på 
arbetstrivseln och i förlängningen den resulterande kvaliteten. 
 
Motivationen kan stärkas genom att alla som arbetar i ett företag ser sin uppgift i 
helheten (Axelsson & Bergman, 1999). Samarbete inom företaget kan skapa resultat i 
form av större marknader, bättre service ökad arbetsglädje och personlig 
tillfredställelse. Jag får uppfattningen att man bara gör sin grej, och inte att man  
känner att man har en del i det stora hela. Det finns en tydlig fördelning och alla gör 
bara det dom ska. Här kan det tilläggas att jag känner att det inte finns någon riktig 
”känsla” för företaget. Utan känsla för helheten kan man till slut bli likgiltig och 
likgiltighet för sin arbetsuppgift kan medvetet eller omedvetet leda till fusk, slarv och  
vårdslöshet. Dessutom kan det leda till samma resultat om man inte får tid till 
eftertanke och tid till att reflektera över sitt arbete och sin uppgift. 
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5.4 Kvalitet 
ISO 9000 kan upplevas byråkratiskt eftersom det krävs mycket dokumentering och 
pappersarbete och det kan vara svårt att få medarbetare att inse nyttan med detta. 
Man har dock på Emhart Glass Sweden AB ett väl inarbetat kvalitetsarbete just tack 
vare ISO 9000. Det anses vara ett bra system och de anställda får ta del av processer 
och riktlinjer i Verksamhetsmanualen.  
 
Handböckerna som existerar är inte lättillgängliga för alla medarbetare och det krävs 
ett nytt system för att nå ut med rutiner och dylikt till samtliga medarbetare. Däremot 
är det bra att Verksamhetsmanualen delas ut till samtliga medarbetare, tanken med 
detta är god och förhoppningsvis används denna.  
 
5.4.1 Sex Sigma  
Sex Sigma gynnar inte den oförväntade kreativiteten. Det kan uppfattas bli för styrt 
eftersom projekten är förbestämda. Samtidigt är det bra system och metodik för att 
förbättra processer. Det är viktigt att tänka på vid projektgruppens sammansättning att 
man får en ”god” arbetsgrupp, se kapitel 3.6.1. Det vill säga att man får en grupp där 
deltagarna känner sig trygga och där stämningen är öppen, avspänd och informell. Av 
intervjuerna kunde man konstatera att det var vanligt att grupper sattes ihop lite på 
måfå och att många var med utan att riktigt veta sin roll i gruppen. 
 
5.4.2 Förslagsverksamhet 
Systemet för förbättringsideér är nytt för Emhart Glass Sweden AB, då det endast 
varit igång sedan april 2005. Enligt Robinson & Stern (1997) ska ett sådant system nå 
alla, vara lätt att använda, ha en god uppföljning, dokumentera förslagen och bygga på 
inre motivation. Det är min uppfattning att Emharts system uppfyller dessa kriterier. 
Det som dock kan ha gjorts bättre är implementeringen av systemet, man kan av 
samtalen och observationer se att nivån på förslagen varierar och att många anser att 
det känns löjligt att lämna in de små förbättringsideérna.  
 
Att företagsledningen är nöjd med resultatet med resultatet från förbättringsidé-
systemet är bra, trots detta kan man se att det är stor skillnad mellan avdelningar med 
avseende på hur många förslag som lämnats in. Detta kan ses som ett tecken på att 
kreativiteten inte finns i hela organisationen. 
 
Ingen av respondenterna ansåg att poängsystemet för förbättringsförslagssystemet var 
något som motiverade dem till att lämna in förslag till förbättringsideér. Systemet med 
poäng för samtliga inlämnade förslag är till för att stimulera och främja den inre 
motivationen eftersom man ska känna att alla typer av förslag uppskattas av företaget, 
även de ”dåliga”. Vid intervjuerna framkom att man inte trodde att systemet för 
förbättringsideér skulle överleva just på grund av att man inte fick ta del av den vinst 
som företaget gör av förbättringsideén.  
 
Att låta den som lämnat in förslag på en förbättringsidé vara delaktig i 
förbättringsprocessen är viktigt, då blir heller inte förslagsställaren besviken över hur 
deras förslag används. En annan sak som är viktig att tänka på när man startar ett 
sådant här system är att det måste finnas resurser att avsätta för att hantera alla 
förslag, finns inte detta kan det göra att förtroendet för systemet sjunker att initiativen 
till att lämna in ideér dör ut. Se sambandet i de onda och goda cirklarna i kapitel 3.9.3. 
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6 Slutsatser och rekommendationer  
 
Nedan görs slutsatser av studien och rekommendationer för hur Emhart Glass 
Sweden AB bör beakta vissa faktorer i framtiden beskrivs.  
 
6.1 Arbetsmiljö och kvalitet 
Har då arbetsmiljön någon inverka på kvaliteten? 
Av analysen ovan skulle jag vilja påstå att det finns ett starkt samband mellan 
arbetsmiljöfaktorer och kvalitet.  
 
Ledningen inom Emhart Glass Sweden AB betyder självklart oerhört mycket för både 
arbetsmiljön och kvaliteten. Har ledningen dessutom gjort så att det finns en 
kontinuerlig samverkan mellan dessa områden kan resultatet i slutändan bli mycket 
bra. Man måste inse att hur man är organiserad har en stor effekt på människorna som 
ingår i själva organisationen.  
 
Vidare kan man säga att delaktighet i processerna  är en påverkande faktor för för 
både arbetsmiljö och kvalitet, att dessutom ha goda relationer och gott samarbete 
mellan individer utgör grunden till att utföra sitt arbete väl. 
 
Att alla medarbetare på samtliga nivåer förstår att just sin arbetsuppgift påverkar 
andra och slutprodukten är något jag vill poängtera. Man behöver få en överblick, se 
helheten för att förstå att sin egen insats är viktig i slutändan. Framför allt är det 
viktigt att få ett närmare samarbete mellan verksamheterna i Sundsvall och Örebro. 
 
Man kan förhoppningsvis minska de kvalitetsbristkostnader som trots allt uppstår om 
man arbetar hårt med att ständigt förbättra arbetsmiljöförhållandena. Emhart Glass 
Sweden AB verkar trots allt jobba bra för att få sina medarbetare att trivas på sin 
arbetsplats, vilket har framkommit under rapporten kan leda till en högre 
produktkvalitet. 
 
6.2 Kreativitet 
För att främja kreativitet i dagens läge behöver Emhart Glass Sweden AB vara villiga 
att låta de anställda arbeta med egna projekt som företaget inte varit med och arbetat 
fram, utan som växt fram ur den anställdes intresse. Nu finns mindre och mindre tid 
till oplanerad verksamhet, men för att ha ett kreativt företag som kan överleva i 
längden är det viktigt att företaget låter individen utvecklas och förhoppningsvis få en 
bättre kvalitet på slutprodukten. 
 
Emhart Glass Sweden AB anses av mig som ett måttligt kreativt företag. Under 
arbetets gång framkommer det ofta att företaget är byråkratiskt och allt för tungrott. 
Och det är min förhoppning att denna rapport kommer att leda till ett förbättrat arbete 
med att frigöra den kreativa potential som följdaktligen finns hos medarbetarna hos 
Emhart Glass Sweden AB. 
 
6.2.1 Uppslutning 
Man måste arbeta för att få alla att jobba åt samma håll och minska på revirtänkandet. 
Ta bort hinder för yrkesstolthet. De anställda måste känna till vad som anses vara ett 
bra utfört arbete och samtidigt ha möjlighet att påverka sitt arbete för att vara stolta. 
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Ett sätt att få mer delaktighet bland medarbetarna i verksamheten kan vara att låta till 
exempel montörer och operatörer vara med vid planering och utformandet av arbetet.  
 
6.2.2 Nya intryck 
Det bör införas ett program för studiebesök samt träffar mellan avdelningar. Förutom 
att ge de anställda möjlighet att föra tillbaka sina intryck till verksamheten kan 
företaget påverka det antal nya intryck de anställda får, eftersom detta hänger samman 
med de arbetsuppgifter de utför. Ett system för olika typer av studiebesök föreslås 
vara något företaget bör satsa på. 
 
6.2.3 Kommunikation 
Ge anställda som normalt inte arbetar med varandra möjligheter att mötas. Riv ner 
”barriärerna” mellan avdelningarna, återigen: ge samtliga medarbetare chans att 
träffas och diskutera. Se till att alla anställda har en så god inblick i organisationens 
verksamhet att de kan utnyttja dess resurser och kunskaper. Detta skulle kunna ge en 
förståelse och uppskattning för varandras arbete. Detta hänger även ihop med Nya 
intryck i stycket ovan. 
Alla anställda bör vara medvetna om vikten av att tillmötesgå varje begäran om 
upplysning eller hjälp från andra anställda. 
 
Konkret kan man konstatera att om man inte vet vad, hur och varför något ska göras 
kan det heller inte bli någon bra kvalitet. Feedback anses vara en väsentlig del för att 
åstadkomma god kvalitet, inte minst om man strävar efter ständig förbättring. En god 
kommunikation lägger grunden för en motiverade, engagerad och kreativ personal och 
förutsättningarna för hög kvalitet ökar samt att arbetstrivseln kan antas bli bättre. 
 
Slutligen kan det åter igen påpekas att ett nytt system för rutiner behöver införas, här 
skulle man även kunna infoga relevant och aktuell information som dessutom skulle 
vara lättåtkommlig på ett intranät för samtliga medarbetare inom Emhart Glass 
Sweden AB.  
 
6.2.4 Hur motiverar man någon att bli kreativ? 
Som det nämnts tidigare är det viktigt att stimulera den inre motivationen. Tanken är 
att man ska lämna in förbättringsförslag för att det är kul och inte för att bli belönad. 
Emhart Glass Sweden AB bör utvärdera sin process för förbättringsideér och se till att 
det verkligen främjar de som ska lämna in förslag. 
Självklart är det inte så att man inte ska få nån belöning alls för sina kreativa insatser, 
det är så att det är viktigt för människor att bli erkända och rättvist behandlade. 
 
Det bör vara tydligt att det är viktigt att man ska ha viljan att göra rätt redan från 
början. Man bör veta att det inte handlar om antal fel. Det gäller att samtliga 
medarbetare får insikt att kvaliteten på arbetet kan leda till ökad kvalitet på produkten. 
 
De viktigaste rekommendationerna här är därför att försöka ge de anställda utbildning 
både angående till exempel nya montage eller nya operationer, men också i hur 
individer och informella/formella grupper fungerar. Det handlar om att förstå 
individuella behov och motiv, hur kommunikation fungerar, hur konflikter uppstår 
och kan lösas, att få insikt i förväntningar och roller i grupper, att få veta hur ett  
 



Kapitel 6 – Slutsatser och rekommendationer 
 
 

47 

 
positivt gruppklimat kan skapas och hur en bild av hur informella och formella ledare 
bör och kan fungera. 
 
Sammanfattningsvis gäller det att skapa en insikt om hur människor fungerar som 
individer och i grupper och att träna på att utveckla sociala färdigheter och social 
kompetens. Både de likheter och olikheter som finns mellan olika individer och olika 
grupper bör därvid uppmärksammas. 
 
6.2.5 Mobilisera mänskliga resurser 
En viktig förutsättning för att kunna mobilisera organisationens mänskliga resurser är 
förstås att människor får goda möjligheter att verkligen använda sin kompetens. Detta 
kräver delegering, både av befogenheter och av ansvar. Intentionen är att ramarna ska 
bli vidare och tillåta en hög grad av autonomt beslutsfattande, alltså en högre grad av 
självbestämmande. Med en sådan delegering blir medarbetarna normalt mer lojala, 
starkare motiverade och engagerade i verksamheten, samtidigt som beslutsvägarna 
både kan öka organisationens goodwill och effektivitet.  
 
Istället för att sätta målet att inte göra fel och mäta detta bör målet vara att göra rätt, 
det är lättare att motivera sig att göra rätt än att inte göra fel. 
 
Sammanfattningsvis kan man, som Axelsson & Bergman (1999) skriver, inse att det 
inte finns någon genväg för hur en organisation ska lyckas med en offensiv 
kvalitetsutveckling men väl ett antal. Delaktighet, engagemang och motivation är 
ledord i denna utveckling men ställer samtidigt krav på hur arbetet bör utformas. 
Samtliga medarbetare måste ges förutsättningar till att göra ett bra jobb – det är då och 
endast då som de kommer att engagera sig för sitt arbete och dess kvalitet. 
 
6.3 Sammanfattning av rekommendationer 
Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste rekommendationerna som Emhart 
Glass Sweden AB bör prioritera för att öka kvaliteten och förbättra medarbetarnas 
arbetsmiljö. 
 

• Man bör se till att samtliga medarbetare vet vad, hur och varför man har sin 
arbetsuppgift. I och med detta får man förståelse för sin del i helheten och en 
insyn i att ens egen insatts har betydelse för kvaliteten på slutprodukten. 

• Man bör se till att alla medarbetare jobbar åt samma håll, mot samma mål. 
Teorierna visar i flera fall att samverkan har en stor betydelse för 
arbetsmotivationen och effekten av hög arbetsmotivation är högre kvalitet. 

• Ledningen på Emhart Glass Sweden AB måste ge varje medarbetare 
arbetsuppgifter som är relevanta och ansvarsfyllda. Får man ett sådant 
förtroende leder det till ett bättre resultat. 
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7 Diskussion 
 
I detta kapitel diskuteras hur arbetet har gått, vilka lärdomar jag har dragit och 
avslutas med förslag till Emhart Glass Sweden AB för fortsatta studier. 
 
Syftet med arbetet var kartlägga och ge kunskap om arbetsmiljöarbete och kvalitet 
och i och med analysen och rekommendationerna anser jag att syftet är uppfyllt och 
att kunskapen kommer att spridas via denna rapport. Arbetet har varit mycket 
utvecklande för mig och förhoppningsvis kan denna rapport hjälpa Emhart Glass 
Sweden AB i sitt arbete med att ständigt förbättra sig och sina processer. Den 
teoretiska referensramen är tänkt att fungera som ett bra underlag till utbildning, till 
exempel för samtliga ledare inom Emhart Glass Sweden AB. Genom detta är även 
syftet om att ge kunskap om samband mellan arbetsmiljöfaktorer och kvalitet väl 
uppfyllt. 
 
Att generalisera resultatet från fallstudien kanske inte är det lättaste, men jag anser att 
gruppen, trots det ringa antalet, representerade en bra blandning av erfarna och 
nyanställda som dessutom ingick i eller har ingått i Sex Sigma-projekt. Självklart hade 
det varit optimalt att intervjua fler personer och undersöka fler avdelningar än vad 
detta arbete omfattar, men omständigheterna gjorde att denna grupp fick utgöra 
referensgrupp. 
 
Att ha utfört arbetet ensam, endast med hjälp av handledare har haft både sina för- och 
nackdelar. Att känna att man har klarat av det ensam har självklart varit skönt att 
känna eftersom man under skoltiden ofta arbetat i grupp, samtidigt skulle det många 
stunder ha varit skönt att ha någon att fundera med. Jag rekommenderar studenter som 
funderar över framtida examensarbete att välja att göra arbetet med någon. Jag tror att 
det underlättar mycket. 
 
Att jag fått möjligheten att göra mitt examensarbete på Emhart Glass Sweden AB är 
jag tacksam för. Jag har under mina år här innan examensarbetets start alltid trivts och 
känt mig välkommen. Jag hoppas att man tar till sig de signaler som uppkommit under 
arbetet och använder dessa till att i framtiden endast få höra positiva kommentarer om 
Emhart Glass Sweden som arbetsplats, det potentialet har företaget. 
 
Precis som Anders Berger säger menar jag att i den takt som medarbetarna i 
organisationen själva blir bärare av och aktiva deltagare i sitt eget förbättringsarbete, 
så ökar både deras kompetens och motivation för att engagera sig i 
produktionstekniska utvecklingsprojekt (Berger, 1999). Och att man genom 
engagemang och ökad kompetens kommer att göra sitt bästa och känns sitt ansvar för 
att kvaliteten på glasmaskiner från Emhart Glass Sweden AB ska vara fortsatt hög. 
 
7.1 Förslag till fortsatta studier 
Något som framkommit under arbetets gång är att ett bra ledarskap är viktigt för att få 
det hela att fungera. Att fortsätta utredningar på detta tema tror jag skulle göra mycket 
gott för företaget och medarbetarna. Det går inte att nog påpeka vikten av ett bra 
ledarskap, det är ju ändå så att det är ledaren som ska motivera och entusiasmera sina 
medarbetare. 
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Det har alltför sent i arbetet kommit fram att det hade varit intressant att undersöka 
skillnaden mellan tillverkningen i Örebro och den mindre Job Shopen i Sundsvall, det 
finns skillnader i organisation och utfallet blir märkbart olika mellan de olika  
 
verksamheterna. Att detta kan ha att göra med de mer mjuka delarna inom kvalitets- 
och arbetsmiljöarbetet kan vara troligt och det är något som jag föreslår att Emhart 
Glass Sweden AB fortsätter att uppmärksamma. Att ta lärdom från varandra är ett 
enkelt sätt att förbättra sina processer. 
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Intervjuguide.       
 
Bakgrund om respondenten 
1. Namn 
2. Ålder 
3. Hur länge har ni jobbat på EGS?  
4. Hur länge på avdelning………………………? 
5. Vad är er huvudsakliga arbetsuppgift? 
 
Motivation 
6. Vad motiverar dig till att arbeta? 
7. Vad kan påverka denna motivation negativt? 
8. Känner du dig tillfredställd med ditt arbete? Hur? 
9. Kan du se resultatet av ditt arbete? Hur? Är detta viktigt för dig? 
 
Kreativitet 
 Uppslutning/delaktighet 
10. Tycker du att du har möjlighet att påverka ditt eget arbete? 
11. Om ja, på vilket sätt? Något område du skulle vilja påverka mer? 
12. Upplever du att alla på företaget strävar mot samma mål? One company? 
Kvalitetssystem? 
13. Är företaget policys välkända för dig? 
 
 Egna initiativ 
14. Upplever du att det finns ett system som på ett effektivt sätt fångar upp dina nya 
idéer? Om ja, är det lätt att använda? 
15. Har du själv under den senaste tiden föreslagit eller tagit initiativ någon kreativ 
insats som ingen bett dig om? Gjorde ni det för att bli belönad? 
16. Får du reda på förslag som kommit från andra avdelningar? 
 
 Inofficiell verksamhet 
17. Känner du att du blir uppmuntrad att ta initiativ till att arbeta med något som du 
inte egentligen har som arbetsuppgift? 
18. Sysslar du för närvarande med någon inofficiell verksamhet? 
19. Känner du till om någon kollega utför någonslags inofficiell verksamhet? 
 
 Kreativ tur 
20. Är du medveten om att det krävs kreativ tur för att utföra kreativa insatser? 
21. Upplever du att du får pröva på alla de arbetsuppgifter som du är kvalificerad för? 
 
 Nya intryck 
22. Har du fått prova på andra arbetsuppgifter för att få nya intryck? Studiebesök? 
23. Är nya intryck något som diskuteras med kollegor och chef? 
 
 Kommunikation inom företaget/Organisation 
24. Hur upplever du att kommunikationen inom företaget fungerar? 
25. Kan ni ange något sätt för de anställda att träffa varandra som vanligtvis inte 
samverkar med varandra? 
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Arbetsgrupper  
26. Vad tycker du om att jobba i projekt? 
27. Upplever du att ni har tillit till varandra i gruppen? Om ja, på vilket sätt? 
28. Känner du att du vågar/kan komma med nya förslag även om du är osäker på dess 
kvalitet? 
29. Får ni feedback på ert arbete? Hur? Både positivt och negativt? 
30. Finns de en tydlig arbetsfördelning? 
31. Vad kännetecknar bra medarbetarskap? 
32. Tid för reflektion? 
 
Förslagssystem 
33. Medveten om A-211, förändringsarbete? 
34. Lämnat in förslag? Känns det som om ni blir tagna på allvar? 
35. Har du varit med själv och genomfört förändringar? 
36. Publicering av inlämnade förslag? 
37. Vad tycker du om belöningssystemet? 
38. Information om genomförda förändringar? 
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Intervjumall, platschef Örebro. 
 
Bakgrund om respondenten 

1. Namn 
2. Hur länge har ni jobbat på EGS?  
 
Allmänt om arbetet  
4. Vad motiverar dig till att arbeta? 
5. Vad kan påverka denna motivation negativt? 
6. Känner du dig tillfredställd med ditt arbete? Hur? 
7. Kan du se resultatet av ditt arbete? Hur? Är detta viktigt för dig? 
8. Vad gör du för att motivera sina medarbetare? 
 
Kreativitet 
 Uppslutning 
9.Upplever du att det finns en god uppslutning på företaget när det gäller 
förslagsverksamheten? 
10. Upplever du att alla på företaget arbetar mot samma mål? Policys? 
 
 Egna initiativ 
11. Upplever du systemet på ett effektivt sätt fångar upp medarbetarnas nya idéer? 
12. Är det lätt att använda? 
13. Har du själv under den senaste tiden föreslagit eller tagit initiativ till minst en 
kreativ insats som ingen bett dig om? Gjorde ni det för att bli belönad? 
14. Får du reda på förslag som kommit från andra avdelningar? 
 
 Inofficiell verksamhet 
15. Känner du att du uppmuntrar medarbetarna att ta egna initiativ till att arbeta med 
något som de inte egentligen har som arbetsuppgift? 
16. Sysslar du för närvarande med någon inofficiell verksamhet? 
 
 Kreativ tur 
17. Är du medveten om att det krävs kreativ tur för att utföra kreativa insatser? 
18. Upplever du att medarbetarna får prova på alla de arbetsuppgifter de är 
kvalificerade för? 
 
 Nya intryck 
19. Ger du medarbetarna möjlighet till att få nya intryck?  
Benchmarking? 
20. Är nya intryck något som diskuteras på företaget? 
 
 Kommunikation inom företaget 
21. Hur upplever du att kommunikationen inom företaget fungerar? 
22. Feedback? Målstyrning? 
23. Kan du peka på en kreativ insats där oförutsedd kommunikation spelat en 
nyckelroll? 
24. Kan ni ange något sätt för de anställda att träffa varandra som vanligtvis inte 
samverkar med varandra? 
25. Känner ni till någon informell grupp av anställda på företaget med ett gemensamt 
intresse för en ny sorts verksamhet? 
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Förslagssystem 
26. Historia, hur gick det till innan A-211? Budskap? 
27. Mål 
28. Sammanställning av samtliga inlämnade förslag? 
29. Resultat? Är du nöjd? 
30. Publicering av idéer för att andra medarbetare ska få ta del av dessa?  
 
31. Vad är bra medarbetarskap? 
 




