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SAMMANFATTNING 
Den ökade förändringstakten i samhället på grund av ny teknik, internationalisering och att 
samhället blivit alltmer mångkulturellt bidrar till att större krav ställs på företag att hela tiden 
förbättra sin verksamhet. Akzo Nobel Surface Chemistry, Production Surfactants i Stenungsund, 
har huvudsakligen sina kunder och konkurrenter runt om i Europa. Då Sverige ligger i utkanten 
av detta område tar det omkring en leveransdag längre tid för Production Surfactants att leverera 
sina produkter i jämförelse med företagets konkurrenter. Detta medför att Production 
Surfactants behöver kompensera denna längre leveranstid genom exempelvis högre 
produktkvalitet, större flexibilitet eller lägre priser för att ha möjlighet att tävla på marknaden. För 
att uppnå detta behöver Production Surfactants utveckla och systematisera sitt förbättringsarbete. 
 
Detta examensarbete syftar till att ta fram ett förslag på hur Akzo Nobel Surface Chemistry, 
Production Surfactants i Stenungsund systematiskt kan arbeta med ständiga förbättringar. Detta 
genom att kartlägga framgångsfaktorer för förbättringsarbete, analysera Production Surfactants 
och ett annat företag utifrån dessa framgångsfaktorer, identifiera vilka brister som finns i 
Production Surfactants nuvarande förbättringsarbete samt att på djupet försöka ta fram förslag på 
hur de största bristerna kan åtgärdas. 
 
Examensarbetet har utförts som en fallstudie och i arbetet har ett antal olika 
datainsamlingsmetoder använts, exempelvis litteraturstudie, intervjuer, enkäter, benchmarking, 
ledningsverktyg, pilotprojekt och användande av sekundärdata. 
 
Framgångsfaktorer för förbättringsarbete identifierade i litteratur kan sammanfattningsvis delas in 
i tre kategorier, att skapa vilja och engagemang att delta i förbättringsarbetet, att skapa rätt 
förutsättningar för att kunna bedriva förbättringsarbetet samt att ha tydliga mål och förväntningar 
på vad förbättringsarbetet ska resultera i. Dessa framgångsfaktorer kan i sin tur delas in i mer 
specifika underkriterier. I jämförelsen med benchmarkingföretaget fanns dessa framgångsfaktorer 
representerade. 
 
På Production Surfactants finns i dagsläget ett antal olika arbetssätt för förbättringsarbete, men 
ingen koppling dem emellan. Från analysen av Production Surfactants identifierades att den 
största bristen i förbättringsarbetet är att företaget inte har de nödvändiga förutsättningar som de 
behöver för att kunna bedriva ett effektivt förbättringsarbete. Detta beror på att de inte har 
någon infrastruktur för förbättringsarbetet som tydliggör roller, ansvar, befogenheter och hur 
hanteringen från en idé eller ett problem till genomförd förbättring ska gå till. Detta medför långa 
hanteringstider som minskar motivationen bland medarbetarna till att bidra med idéer och 
genomföra förbättringar. 
 
För att lösa detta rekommenderar författaren en skapad förbättringsorganisation baserad på 
förbättringsgrupper med specificerade roller, ansvar och befogenheter. Organisationen bör ha en 
koppling till processorienteringen i företaget samt fokusera på att integrera förbättringsarbetet i 
den dagliga verksamheten. För att driva och styra förbättringsarbetet föreslår författaren att en 
förbättringskoordinator tillsätts. I förbättringsarbetet rekommenderas att förbättringsgrupperna 
utgår från en checklista baserad på förbättringscykeln och att de till denna använder olika 
förbättringsverktyg i förbättringsarbetet. Ledningen bör också tydligare visa sitt engagemang i 
förbättringsarbetet och föregå med gott exempel. Dessutom behöver mer fokus läggas på 
uppföljning och återkoppling av information samt en tydligare styrning mot företagets mål.  



 

ABSTRACT 
The increased rate of change in society due to new technology, internationalization and the fact 
that society has become more and more multicultural contributes to higher demands on 
companies to continuously improve their activities. Akzo Nobel Surface Chemistry, Production 
Surfactants in Stenungsund, have the main part of their customers and competitors around 
Europe. The delivery time from Production Surfactants is about one day longer than for the 
company’s competitors since Sweden lies in the outer parts of this area. Hence Production 
Surfactants need to compensate the longer delivery time with other qualities, for example higher 
product quality, greater flexibility or lower prices, to be able to compete on the market. For that 
reason there is a need for Production Surfactants to develop and systematise their work with 
continuous improvement to achieve these qualities. 
 
The aim of this master thesis is to give a recommendation describing how Akzo Nobel Surface 
Chemistry, Production Surfactants in Stenungsund systematically can work with continuous 
improvement. This is done by mapping success factors for continuous improvement, analysing 
the improvement work at Production Surfactants and a benchmarking company compared to the 
success factors, identify the shortages at Production Surfactants and make recommendations how 
the shortages can be attended to. 
 
The master thesis has been preformed as a case study and a number of different data collection 
techniques have been used, for example literature study, interviews, questionnaires, 
benchmarking, management tools, a pilot project and use of previously collected data. 
 
Success factors for continuous improvement identified in the literature can be summarized into 
three categories, to create will and commitment to participate in improvement work, to create the 
right conditions to be able to manage the improvement work and to have clear goals and 
expectations on what the improvement work is supposed to result in. These success factors can 
be divided into more specific sub factors. The success factors were also represented in the 
comparison with the benchmarking company. 
 
Production Surfactants has a number of methods and tools for improvement, but no 
coordination and connection between the tools. The main shortage identified in the analysis of 
Production Surfactants was that they do not have the necessary requirements to manage effective 
improvement work. This depends on the fact that Production Surfactants does not have an 
infrastructure for their improvement work that clarifies roles, responsibilities, authority and a 
structured way from idea to implemented improvement. This results in long handling times that 
reduce the motivation among the employees to contribute with ideas and make improvements. 
 
The author recommends a created improvement organisation based on improvement groups 
with specified roles, responsibilities and authorities to overcome the shortages. The organisation 
should have a connection to the process orientation at the company and be focused on 
integrating improvement in everyday work. The author also recommends the introduction of an 
improvement coordinator to manage the improvement work. The author made a checklist, based 
on the improvement cycle, to use in the work in the improvement groups combined with 
different improvement tools. The author also remarks that it is important that the management 
shows their commitment more clearly to improvement work and sets a good example. Follow-up 
and feedback also need more focus and the improvement work needs a clearer direction towards 
Production Surfactants goals. 
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BEGREPPSLISTA 
I denna lista redovisas förkortningar och begrepp som förekommer i rapporten för att underlätta läsningen. 
 
 
Control ES IT-system innehållande Production Surfactants processkartor samt 

mål och resultat 
EMU   Emulgolfabriken på Production Surfactants 
Flexite  IT-system för hantering av tillbud och olyckor 
Kaizen Japanskt förbättringskoncept som kan översättas till ”ständigt till 

det bättre” 
STF  Specialtensidfabriken på Production Surfactants 
LOFI Local Opportunity for Improvement, Internt IT-system för hantering 

av lokala avvikelser 
MBE-dag Dag för Medbestämmande och engagemang som syftar till att samla 

alla medarbetare och behandla aktuella frågor 
OFI Opportunity for Improvement, IT-system för hantering av 

kundreklamationer inom Surfactants Europe 
PQC  Avdelningen för Process Quality Control på Production Surfactants 
Pluppövning Övning utförd på MBE-dagen 2004 för att samla medarbetarnas 

uppfattning om det nuvarande förbättringsarbetet 
SMART Mål bör vara SMARTa, vilket innebär att de ska vara Specifika, 

Mätbara, Accepterade, Rimliga och Tidsbestämda 
TQM Total Quality Management, också kallat offensiv kvalitetsutveckling 
TPM  Total Productive Maintenance 
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1 INLEDNING 
I detta kapitel presenteras examensarbetets bakgrund, problembeskrivning, syfte och avgränsningar för att ge en 
introduktion till examensarbetet. 

1.1 Bakgrund 
I alla tider har människan strävat efter att utvecklas och för att uppnå bättre resultat. Sörqvist 
(2004) beskriver att det på stenåldern främst handlade om att förbättra sina kunskaper och 
handlingar för att överleva. Genom att förbättra sina vapen kunde människan öka chanserna att 
skaffa mat och därmed säkerställa sin överlevnad. Sörqvist (2004) beskriver att ständiga 
förbättringar är en naturlig del av människans liv och att människor idag troligen strävar mer efter 
förbättring än någonsin. 
 
Enligt Sörqvist (2004) har intresset för att utveckla förbättringsarbetet inom organisationer ökat 
med tiden. Han menar att en orsak till detta är en ökad förändringstakt i samhället på grund av ny 
teknik, internationalisering och att samhället blivit alltmer mångkulturellt. Sörqvist (2004) skildrar 
att kundernas krav har hårdnat, produkterna har blivit mer komplexa och efterfrågan på 
individuellt anpassade varor och tjänster har blivit större. Han beskriver också att större delar av 
de värdeskapande aktiviteterna upphandlas externt och outsourcas, organisationsformerna 
förändras, kraven på lönsamhet och kostnadseffektivitet är högre och konkurrensen är hård i 
många branscher. De fel och brister som uppstår kostar mer idag än tidigare och därför menar 
Sörqvist (2004) att behovet av att göra rätt från början har ökat.  
 
Intresset för kvalitet som en strategisk fråga har enligt Bergman & Klefsjö (2001) ökat i 
västvärlden under de senaste årtiondena. De anser att en viktig orsak till ökningen är de stora 
framgångarna för japansk industri under 1970- och 1980-talen, som till stor del berodde på den 
strategiska roll som kvalitet spelat för de japanska företagsledarna. Då låg fokus på kundernas 
behov och förväntningar samt att minska variation, som är en bidragande orsak till kostnader för 
kassationer, förseningar, ändringar och säkerhetslager. Vidare menar Bergman och Klefsjö (2001) 
att även organisationer i väst fokuserat mer på kvalitetsfrågor under senare år och på så sätt 
åstadkommit liknande förbättringar.  
 
Sörqvist (2004) beskriver att förbättringsarbetet ofta ingår i något program som exempelvis 
verksamhetsutveckling, Sex Sigma eller Total Quality Management (TQM). TQM kan enligt 
Bergman och Klefsjö (2001) översättas till offensiv kvalitetsutveckling och innebär att värderingar 
arbetssätt och verktyg samverkar för att med mindre resurser nå högre kundtillfredsställelse. 
Bergman och Klefsjö (2001) beskriver att arbete med offensiv kvalitetsutveckling förutsätter 
ledningens fullständiga engagemang för kvalitetsfrågor och bygger på fem hörnstenar; kunderna i 
centrum, basera beslut på fakta, arbeta med processer, skapa förutsättningar för delaktighet samt 
ständiga förbättringar.  
 
Enligt Berger, Hart och Lindberg (1996) har många företag insett att förbättringsarbete är 
nödvändigt för företagets effektivitetsutveckling på både lång och kort sikt. Sörqvist (2004) 
beskriver att det idag bedrivs någon form av förändrings- eller förbättringsarbete i de flesta 
organisationer. Berger et al (1996) anser dock att ett grundläggande problem med 
förbättringsarbete är att arbetet i många fall inte sker systematiskt och ständigt samt att effekterna 
inte följs upp och verifieras. Detta medför att företagen inte kan säkerställa om förändringarna 
verkligen leder till förbättringar. Enligt Schalin (1999) finns det lika många alternativ på hur ett 
företag ska arbeta med ständiga förbättringar som det finns företag.   
 



- INLEDNING - 
 

 2

Akzo Nobel Surface Chemistry, Production Surfactants i Stenungsund, i fortsättningen benämnt 
Production Surfactants, har enligt fabrikschef Stefan Svensson (2005) huvudsakligen sina kunder 
och konkurrenter runt om i Europa. Då Sverige ligger i utkanten av detta område beskriver 
Svensson (2005) att det tar omkring en leveransdag längre tid för Production Surfactants att 
leverera sina produkter i jämförelse med företagets konkurrenter. Detta medför att de måste vara 
bättre än sina konkurrenter på andra områden för att ha möjlighet att tävla på marknaden.  
 
Med detta som bakgrund utarbetades och infördes visionen ”Produktion i världsklass” i april 
2003. Visionen betyder enligt Svensson (2005) att företaget vill producera och leverera produkter 
snabbare och med högre kvalitet till en lägre kostnad. Efter framtagandet av visionen prioriterade 
ledningen kritiska framgångsfaktorer som de ansåg viktiga att uppfylla för att nå detta mål. En av 
dessa var att arbeta med ständiga förbättringar.  
 
Arbetet för att uppnå visionen ska enligt Svensson (2005) koncentreras kring fyra byggstenar; 
”Processorienterat arbetssätt”, ”Human Relations”, ”Affärsmässighet” och ”Ständiga 
förbättringar”. Inom området för ständiga förbättringar betonar Svensson (2005) att förändring 
är en förutsättning för utveckling och att omvärldens allt högre förändringstakt ställer högre krav 
på verksamheten. Dessutom poängterar han att alla har ett ansvar att vara delaktiga samt att 
vägen mot världsklass inte är spikrak. Med det sistnämnda menas att förändringar, både interna 
och från omvärlden, ständigt påverkar arbetsvardagen och medför att man inte alltid kan 
fokusera på konkret ”världsklassarbete”. Dock så innebär inte detta att man kompromissar med 
denna vision. Enligt Svensson (2005) gäller det därför att skapa en kulturell förändring, rätt 
inställning och förståelse, att ständigt ha ”Produktion i världsklass” i tanken i allt som utförs.  

1.2 Problembeskrivning 
Enligt fabrikschef Stefan Svensson (2005) finns i dagsläget ett antal olika arbetssätt för kvalitets- 
och förbättringsarbete på Production Surfactants, men otillräcklig samordning och koppling dem 
emellan. Production Surfactants har bland annat ett förslagssystem som enligt Svensson (2005) 
inte fungerar som önskat utan resulterar i för få förslag, vilket kan bero på många orsaker. Enligt 
Svensson (2005) finns medarbetare som anser att ledningens bristande engagemang leder till 
långa handläggningstider som minskar motivationen att lämna in förslag.  
 
På Production Surfactants finns också två verktyg för hantering av kundreklamationer, ett lokalt 
IT-system för fabriken i Stenungsund och ett gemensamt IT-system för alla fabriker inom 
affärsenheten Surfactants Europe. Dessutom finns verktyg för hantering av risker och 
förändringar avseende hälsa, säkerhet och miljö samt avvikelsehantering och hantering av 
revisionsbrister. Med så många olika system och utan samordning dem emellan är risken stor att 
något förbättringsområde faller mellan stolarna samt att medarbetarna får svårt att avgöra till 
vilket system de ska rapportera händelser och idéer. Enligt Svensson (2005) behöver Production 
Surfactants därför se över sitt förbättringsarbete för att hitta nya möjligheter till att systematiskt 
och kontinuerligt förbättra sin verksamhet.  
 
Initiativ har tagits på Production Surfactants för att starta upp förbättringsarbetet. Planen var 
enligt Svensson (2005) att år 2005 skulle bli de ständiga förbättringarnas år på företaget. 
Exempelvis ägnades den årliga MBE-dagen1, på Production Surfactants i november 2004 åt temat 
ständiga förbättringar med detta syfte. Under MBE-dagen utfördes en övning för att identifiera 
nuvarande brister i förbättringsarbetet. Dock har avsaknaden på tid och resurser enligt Svensson 
(2005) medfört att arbetet inte kommit igång som önskat och det är där detta examensarbete 
kommer in i bilden.  

                                                 
1 Medbestämmande och engagemang 
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1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att ta fram ett förslag på hur Akzo Nobel Surface Chemistry, 
Production Surfactants i Stenungsund kan arbeta med ständiga förbättringar på ett systematiskt 
sätt. Detta förslag ska inkludera:  
 

1. En kartläggning av vad som karaktäriserar ett bra arbete för ständiga förbättringar genom 
kartläggning av vilka kritiska framgångsfaktorer som behöver uppfyllas och vilka 
kännetecken som karaktäriserar ett väl fungerande förbättringsarbete. 

2. En analys av Production Surfactants nuvarande förbättringsarbete för identifiering av de 
brister som behöver åtgärdas för att kunna bedriva framgångsrikt förbättringsarbete. 

3. En fördjupning i ett av dessa bristområden för att ge rekommendationer på hur 
problemet kan lösas. 

1.4 Avgränsningar 
Om tidsbrist medför att alla delar av syftet ej uppnås prioriteras de i den ordning de anges i syftet, 
där punkt ett och två hör ihop och tillsammans har högst prioritet. Examensarbetet avgränsas till 
att inte implementera de framtagna rekommendationerna på Production Surfactants 
förbättringsarbete, då detta beräknas kräva för mycket tid.  
 
I kartläggningen av framgångsfaktorer för förbättringsarbete kommer endast tre olika författare 
studeras för att de andra delarna i syftet ska hinnas med. Tre författare bör ändå kunna ge en 
tillförlitlig bild av olika synsätt samt skillnader och likheter dem emellan.  
 
Vid analysen av det nuvarande förbättringsarbetet studeras alla arbetssätt där 
förbättringsmöjligheter tas upp. Dock kommer fokus att ligga på förbättringsarbete som syftar till 
att ta upp medarbetarnas egna idéer till förbättringar.  
 
Bristområdet som studeras djupare i punkt tre väljs ut genom att identifiera det område där 
bristerna är mest omfattande.  
 



- FALLFÖRETAGET PRODUCTION SURFACTANTS - 
 

 5

2 FALLFÖRETAGET PRODUCTION SURFACTANTS  
I detta kapitel presenteras Akzo Nobel Surfactants och fallföretaget Production Surfactants. 

2.1 Akzo Nobel-koncernen 
Akzo Nobels historik går tillbaka till 1771 men koncernen bildades 1994 då holländska Akzo och 
det svenska Nobel Industries slogs samman. Huvudkontoret ligger nu i Arnheim i Nederländerna 
och Akzo Nobel har cirka 62 000 medarbetare i mer än 80 länder varav cirka 4000 anställda i 
Sverige. Under år 2004 hade koncernen en omsättning på cirka 115 miljarder kronor. (Akzo 
Nobels hemsida)  
 
Akzo Nobel är en av världens ledande kemitillverkare och bedriver sin verksamhet inom tre 
huvudområden, läkemedel, färg och kemi. Dessa är huvudområden är i sin tur uppdelade på 14 
affärsområden. Under kemi ligger fem affärsområden, Base Chemicals, EKA Chemicals, 
Functional Chemicals, Polymer Chemicals och Surfactants, där de flesta är marknadsledande 
inom sina respektive segment. Dessa affärsenheter tillverkar kemikalier för bland annat blekning 
av pappersmassa och initiatorer och katalysatorer för tillverkning av polymerer. Dessutom har 
affärsenheterna en stark position på den internationella marknaden för funktions- och ytaktiva 
kemikalier. Kemiområdet är också stora producenter av salt samt är en världsledande producent 
av expanderbara mikrosfärer. Produkterna från kemidelen av Akzo Nobels verksamhet kan 
återfinnas i många vardagliga saker som tvätt- och rengöringsmedel, tvål, plast, glass, soppor, 
färg, lim och asfalt. Inom kemidelen hade Akzo Nobel 11560 anställda i september 2005. (ibid.)  
 
För Akzo Nobels organisationsstruktur, se figur 2-1 nedan.  

 
Figur 2-1. Organisationsschema Akzo Nobel 

Fritt från Akzo Nobels Intranät, 051212 

2.2 Production Surfactants  
Affärsenheten Akzo Nobel Surface Chemistry tillverkar ytaktiva ämnen eller reologitillsatser2 och 
består av tre underenheter som specialiserar sig på var sin region, se figur 2-1. Kemikalierna finns 
bland annat i rengöringsmedel, vattenbaserad färg, vägbeläggningar, hår- och hudvårdsprodukter 
samt djurfoder (Akzo Nobels Hemsida). 
                                                 
2 Reologi beskriver spännings– och töjningsförhållanden hos olika material 
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Under Surfactants Europe ligger Production Surfactants Stenungsund. Denna fabrik är inriktad 
på ytaktiva ämnen, bland annat tensider. Tensider är ett samlingsnamn på ämnen som sänker 
ytspänningen för exempelvis vatten och består av en hydrofob (vattenavvisande) och en hydrofil 
(vattenlöslig) del och används i bland annat rengöringsmedel och sköljmedel 
(Nationalencyklopedins hemsida).  
 
Stenungsundsfabriken har tillverkning och förädling i två fabriksenheter, emugol (EMU) och 
specialtensider (STF). Production Surfactants tillverkar enligt fabrikschef, Stefan Svensson (2005), 
cirka 300 slutprodukter utifrån 150 råvaror. Produkterna används som aktiva beståndsdelar i den 
kemiska industrin, rengöringsprodukter, desinfektionsmedel, tvättmedel, personlig hygien, 
asfaltadditv, viskos och mycket annat. Förutom produktionsavdelningen ingår avdelningar för 
logistik, underhåll och Process Quality Control (PQC). 
 
Production Surfactants har 75 anställda i Stenungsund. Tjänster som IT, Personal (HR), 
Forskning och utveckling och Ekonomi delas med övriga enheter inom enheten Surfactants 
Europe och kan betraktas som inköpta tjänster. För en inblick i Production Surfactants 
organisationsuppbyggnad, med avdelningar och personalfördelning, se organisationsschema figur 
2-2 nedan. 

 
 

Figur 2-2. Organisationsschema Production Surfactants, Stenungsund 
Fritt från Surface Chemistrys Intranät. 051129 
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3 METOD 
I följande kapitel redovisas metodval samt de metoder och verktyg som använts för datainsamling och analys. 
Avslutningsvis förs en diskussion kring metodernas reliabilitet och validitet. 

3.1 Forskningsansats 
Enligt Holme och Solvang (1997) är metoder ett redskap för att lösa problem och komma fram 
till ny kunskap. De anser vidare att det finns många olika metoder att tillgå och att alla metoder 
har starka och svaga sidor. Holme och Solvang (1997) tycker att forskaren bör utgå från den 
frågeställning och det problem som behandlas för att identifiera vilken metod som är bäst lämpad 
i det specifika fallet.  
 
Forskningsansatsen anger det vetenskapliga synsätt som ligger till grund för arbetet. Två områden 
som diskuteras avseende forskningsansats är förhållandet till teorier genom induktion och 
deduktion samt om en studie är kvalitativ eller kvantitativ. 

3.1.1 Induktion och deduktion 
Enligt Holme och Solvang (1997) finns ett behov av att systematiskt ta sig an 
samhällsförhållanden på ett teoretiskt sätt, trots att detta är svårt att göra med enkla teorier. De 
beskriver vidare att det finns två metoder för detta, deduktiv och induktiv metod. Det är också 
möjligt att kombinera dessa två metoder om behov finns. 
 
Deduktiv forskning kan enligt Holme och Solvang (1997) beskrivas som att bevisa. Detta innebär 
att forskaren utgår från teori och sedan samlar in data genom empiriska undersökningar som 
stärker eller försvagar teorins tillförlitlighet. Induktiv forskning kan enligt Holme och Solvang 
(1997) istället beskrivas som att upptäcka. Enligt Hartman (2004) börjar forskaren med 
observationer som inte styrs av någon förutfattad mening eller teorier vid induktiv metod. Vidare 
beskriver Hartman (2004) att induktion kännetecknas av att data samlas in först och sedan 
analyseras mot teorier för att finna och rättfärdiga samband. 
 
I denna studie har befintliga teorier legat till grund för att identifiera framgångsfaktorer för 
förbättringsarbete. Datainsamling och analys har utförts för att jämföra teori och praktik samt för 
att identifiera brister i det nuvarande förbättringsarbetet på Production Surfactants. Därför kan 
denna studie anses vara deduktiv. Dock har analysen som lett till identifieringen av brister legat 
till grund för ny datainsamling och analys för att kunna åtgärda dessa brister. Arbetet har således 
varit en iterativ process där teori, datainsamling och analys använts om vartannat. 

3.1.2 Kvalitativ och kvantitativ metod 
Forskning kan enligt Bell (2000) bedrivas som en kvalitativ eller kvantitativ undersökning. Enligt 
Bell (2000) går kvantitativa studier ut på att samla in fakta och studera relationer mellan dessa. 
Fokus ligger på mätning och användande av vetenskapliga tekniker som kan ge mätbara och i hög 
grad generaliserbara slutsatser.  
 
Holme och Solvang (1997) menar att kvalitativa studier syftar till att samla in information för att 
erhålla djupare förståelse om ett problem samt beskriva helheten av sammanhanget som 
problemet ingår i. Enligt Wallén (1996) bedrivs kvalitativa studier för att göra en tolkning av 
observationer i ett teoretiskt sammanhang för att exempelvis hitta karakteristiska drag eller 
inverkande faktorer. 
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Enligt Holme och Solvang (1997) passar vissa förhållanden bättre för kvalitativa respektive 
kvantitativa studier. De beskriver att kvalitativ metod är mest lämplig om forskaren intresserar sig 
för sammanhang och strukturer, undersöker få undersökningsenheter på djupet, om syftet är 
beskrivning och förståelse samt om forskaren är deltagare eller aktör. 
  
Att analysera kvalitativ data är enligt Holme och Solvang (1997) ofta en tidskrävande och 
omständlig process på grund av informationens form. Vid kvalitativa insamlingsmetoder, 
exempelvis intervjuer, sker all strukturering av informationen efter avslutad datainsamling. Vid 
kvantitativa undersökningar, exempelvis enkäter, är informationen redan i förväg strukturerad 
och ordnad i kategorier som medför att den kan analyseras direkt 
 
Då detta examensarbete handlar om att skapa förståelse för vad som kännetecknar framgångsrikt 
förbättringsarbete och hur detta kan uppnås utifrån teoretiskt sammanhang kan denna studie ses 
som kvalitativ. Dessutom finns en stor närhet till undersökningsobjektet och syftet är att 
identifiera sammanhang och strukturer. Dock kommer viss kvantitativ data att användas i 
datainsamling och analys. 

3.2 Undersökningsansats  
Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1991) är valet av undersökningsansats viktigt och har 
stor påverkan på undersökningens resultat. Enligt Bell (2000) finns ett antal förfaranden att välja 
mellan, exempelvis fallstudie, aktionsforskning, surveyundersökning, etnografisk metod, 
experimentella metoder och narrativa undersökningar. Vilken metod som passar bäst beror enligt 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (1991) på om studien ska ge en ögonblicksbild av verkligheten 
vid en viss tidpunkt eller om syftet är att studera förlopp eller processer som sträcker sig framåt 
och bakåt i tiden. 

3.2.1 Fallstudie 
Enligt Bell (2000) innebär en fallstudie att på djupet studera en avgränsad aspekt av ett problem 
under en begränsad tidsperiod. Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1991) är fallstudier en 
vanlig metod för att studera processer och förlopp. Ejvegård (2003) menar att syftet med 
fallstudien är att ta en liten del av ett större förlopp och med hjälp av det speciefika fallet beskriva 
verkligheten. Han menar vidare att i motsats till statistisk analys har forskaren vid en fallstudie 
större närhet till analysobjektet och att den främsta skillnaden mellan dessa två metoder är att i 
fallstudien arbetar forskaren med många variabler hos analysobjektet, medan statistikerna 
studerar få variabler hos många objekt.   
 
Fördelen med fallstudien är enligt Bell (2000) att den möjliggör för forskaren att koncentrera sig 
på en speciell händelse och de faktorer som inverkar på händelsen. Enligt Wallén (1996) är 
fördelarna att forskaren vid en fallstudie studerar vad som sker under verkliga förhållanden och 
att en mycket ingående kunskap om själva förloppet kan erhållas. Dock menar han att det inte är 
möjligt att veta om det som studerats är vanligt förekommande eller om liknande fall skulle 
kunna ske i andra organisationer. En nackdel med fallstudier är enligt Wallén (1996) att det ibland 
kan vara svårt att generalisera fallstudiens resultat då kunskapen bildats under specifika 
förhållanden. Det är viktigt att ta hänsyn till detta genom att exempelvis välja ett 
undersökningsobjekt som är representativt eller vanligt förekommande. Enligt Bell (2000) finns 
inget specifikt tillvägagångssätt för fallstudier, utan forskaren väljer de insamlingsmetoder som 
passar uppgiften. Dock är observation och intervju de vanligast använda.  
 
Då detta arbete syftar till att på djupet studera Production Surfactants förbättringsarbete, som 
kan ses som en process, och forskaren har en stor närhet till analysobjektet anses en fallstudie 
vara en lämplig undersökningsansats. 
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3.3 Datainsamling och analys 
Vid datainsamling finns två typer av data att tillgå, primär- och sekundärdata. Befring (1994) 
beskriver primärdata som data som samlas in med det primära syftet att användas som 
analysunderlag i den aktuella undersökningen. Sekundärdata består enligt Befring (1994) istället av 
redan insamlad data för andra ändamål. Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1991) är 
sekundärdata oftast enklare och billigare att använda sig av. Befring (1994) menar att det vid 
användandet av sekundärdata dock är viktigt att ta hänsyn till att data har insamlats för andra 
ändamål och att det därför är viktigt att undersöka hur datainsamlingen utförts och registrerats 
samt vilka felkällor som kan finnas. Eriksson och Wiedersheim-Paul (1991) menar att de olika 
datainsamlingsmetoderna kräver olika arbetsinsats och är olika lämpliga beroende på 
frågeställning och undersökningens syfte.  
 
I denna studie har både primär- och sekundärdata använts. Sekundärdata har utnyttjats i form av 
litteratur och tidigare insamlat internt material. Primärdata har samlats in genom ostrukturerade 
intervjuer och samtal med medarbetare, gruppintervjuer, övningar med ledningsverktyg, 
observationer, benchmarking, enkätstudie samt ett pilotprojekt.  
 
Som inspiration har författaren använt ett webseminarie på C2 Managements hemsida avseende 
Coca Colas förbättringsarbete samt gjort observationer på Hydro Polymers i Stenungsund för att 
få inblick i praktiskt förbättringsarbete i en liknande industri. Dock kommer inte dessa att 
presenteras i det empiriska materialet eftersom ingen strukturerad datainsamling har utförts.  

3.3.1 Litteraturstudie 
För att skaffa mer information om problemområdet utfördes en litteraturstudie på bibliotek i 
Luleå och Göteborg, samt i Luleå tekniska universitets artikeldatabas. Sökord som användes i 
studien var exempelvis ”ständiga förbättringar”, ”förbättringsarbete”, ”continuous improvement” 
och ”kvalitetsförbättringar”. För att söka litteratur om metoder har bland annat sökorden 
”metodteori”, ”vetenskaplig metod” och ”forskningsmetodik” använts. 
 
Vid valet av litteratur inom området ständiga förbättringar har författaren valt litteratur som inte 
är mer än 10 år gammal för att den fortfarande ska kunna anses relevant och beskriva 
verkligheten. Ett undantag från denna regel är Imai (1993) om kaizen, som använts eftersom 
ingen senare litteratur så djupgående beskriver kaizenkonceptet. Då fallföretaget hade ett 
önskemål att undersöka detta koncept har Imai (1993) därför använts. Då företagskulturen skiljer 
sig mellan företag i USA, Asien och Europa har författarens önskan varit att framförallt använda 
europeisk och i första hand svensk litteratur. Denna litteratur bör vara bättre anpassad till den 
arbetskultur som finns i Sverige och därför bör de teorier som presenteras lättare kunna 
appliceras på fallföretaget som är verksamt i Sverige. Dock har både teorier från USA och Asien 
studerats för att fastställa skillnader och likheter. 
 
Den källa som varit till störst nytta i examensarbetet är Sörqvist (2004), som på djupet beskriver 
området ständiga förbättringar. Den har därför gett en bra inblick i olika aspekter av 
förbättringsarbete. I övrig litteratur har ständiga förbättringar ofta varit ett litet avsnitt i ett större 
sammanhang vilket medfört att dessa källor ofta inkluderat information på en generell nivå. 
Sörqvist (2004) har därför använts som utgångspunkt men har kompletterats med annan litteratur 
för att hitta synsätt som motsäger eller bekräftar. Genom att litteraturen är förhållandevis ny, från 
2004 och skriven av en erkänd svensk författare inom kvalitetsområdet bör den innehålla relevant 
information. Det finns dock en risk att bli för influerad av ett visst sätt att tänka då 
litteraturstudien grundar sig starkt på en viss författares åsikter. 
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3.3.2 Sekundärdata från Pluppövning på medbestämmandedagen 
Under dagen för medbestämmande och engagemang (MBE-dagen) i november 2004 utfördes en 
övning på Production Surfactants med syfte att kartlägga medarbetarnas syn på 
förbättringsarbetet på företaget. Övningen kallades för pluppövningen då deltagarna fick en liten 
plupp som de fick placera på ++, +, - eller -- beroende på hur väl de ansåg att ett visst påstående 
stämde överens med verkligheten. Genom att göra en viktning av svaren har en poängsumma 
erhållits för varje påstående, där ett positivt värde visar på ett bra resultat medan ett negativt 
värde visar på ett bristområde. Resultatet från övningen har använts för att analysera Production 
Surfactants nuvarande förbättringsarbete. Analysen har utförts genom att påståendena från 
övningen som beskriver situationer kopplade till något av de kriterier som tagits fram från teorin 
har kategoriserats under respektive framgångsfaktor. På så sätt har varje kriterium fått en 
poängsumma och summan för de kriterier som ligger under samma framgångsfaktor ger summan 
för framgångsfaktorn. På detta sätt erhålls ett numeriskt mått på hur väl de olika faktorerna och 
kriterierna uppfylls vilket underlättar identifiering av bristområden.  
 
Anledningen till att befintlig data användes istället för att göra en egen datainsamling var att det 
på Production Surfactants förekommer många olika undersökningar som medarbetarna förväntas 
svara på, vilket enligt fabrikschef, Stefan Svensson (2005) minskat motivationen till att delta i 
undersökningar. Därmed finns en risk att en ny undersökning skulle skapa missnöje och medföra 
svar som inte är väl genomarbetade eftersom medarbetarna känner att de redan svarat på detta 
nyligen. Då inget arbete utförts sedan undersökningen för att åtgärda bristerna som framkom 
anses pluppövningen kunna användas som underlag i examensarbetet. En risk finns dock att 
övningens resultat inte ger svar på allt som examensarbetet syftar i att undersöka, då övningen 
inte är anpassad till examensarbetets syfte. Om detta problem uppstår kommer kompletterande 
undersökningar att utföras. 

3.3.3 Intervjuer 
Enligt Hartman (2004) är intervjuer en av de vanligaste datainsamlingsmetoderna i kvalitativa 
undersökningar. Eriksson och Wiedersheim-Paul (1991) beskriver en intervju som ett samtal 
mellan två personer där intervjuaren frågar och respondenten svarar. Hartman (2004) beskriver 
att ostrukturerade och ej standardiserade intervjuer främst används i kvalitativa undersökningar 
och blir mer som fria samtal. Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1991) gestaltar sig dessa 
som samtal utifrån vissa problemställningar och ämnen. Hartman (2004) beskriver att 
ostrukturerade intervjuer karaktäriseras av att inga förutbestämda frågor är formulerade och att 
respondenten själv kan påverka vad som diskuteras. Dock påpekar han att det krävs noggranna 
förberedelser och ofta används en intervjuguide för att skapa fokus på ämnet som förbereds 
innan intervjun och tar upp de teman som ska diskuteras. Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul 
(1991) kan informationen från intervjun registreras genom att skriva ner respondentens svar, 
registrera tecken eller kryssa i svarsalternativ samt genom bandinspelningar eller 
videoupptagningar. 
 
Ostrukturerade intervjuer har utförts med medarbetare på Production Surfactants för att 
kartlägga det nuvarande förbättringsarbetet samt de olika arbetssätt som används idag. En 
intervjuguide har sammanställts i förväg med några korta frågeställningar kring intervjuns syfte. I 
många fall har dock intervjuerna främst handlat om att få en förståelse hur ett visst arbetssätt 
fungerar i dagsläget, varvid det varit svårt att sammansätta någon detaljerad guide i förväg. Vid 
dessa tillfällen har frågor istället kommit upp under samtalets gång. Samtalen har sammanfattats 
skriftligt så snart som möjligt efter intervjutillfället. 
 
Enligt Holme och Solvang (1997) beskriver Borum & Enderud (1979) två typer av textanalys som 
kan användas vid intervjuer, helhetsanalys och delanalys. Helhetsanalys innebär att forskaren 
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försöker se helheten i den insamlade informationen och intervjuerna får en mening först när de 
sätts in i sitt sammanhang. Vissa problemområden väljs ut och andra aspekter berörs inte i det 
vidare arbetet. Delanalys förutsätter att det går att dela upp analystexten i olika uppgifter som kan 
kategoriseras och ställas upp i tabeller. Enheterna i analysen kan vara ord eller påståenden som 
grupperas under valda kategorier. I examensarbetet har främst helhetsanalys använts för att 
analysera materialet från intervjuerna. 

3.3.3.1 Gruppintervju 

Gruppintervjun är enligt Holme och Solvang (1997) en form av intervju som skiljer sig från andra 
intervjuer genom att den sociala dimensionen införs som ett viktigt element. Denna typ av 
intervju kallas enligt Wibeck (2000) också för fokusgrupp. Holme och Solvang (1997) beskriver 
att i gruppintervjun uppstår en diskussion mellan flera människor som resulterar i ett socialt 
sampel som utvecklar uppfattningar och åsikter istället för att bara ha en kommunikation mellan 
forskare och individ. Enligt Wibeck (2000) kommer ett bredare register av idéer fram vid en 
gruppintervju jämfört med en individuell intervju vilket gör gruppintervjuer lämpliga då bredd 
efterfrågas. Holme och Solvang (1997) anser att gruppintervjuer liknar de verkliga situationer där 
människor normalt bildar sig uppfattningar och åsikter på genom ömsesidig påverkan och 
grupptryck. Enligt Wibeck (2000) kan fokusgrupper genomföras strukturerade eller 
ostrukturerade beroende på i hur hög grad gruppdeltagarna styrs. 
 
Gruppintervju har använts i examensarbetet för att komplettera pluppövningen i 
kartläggningsarbetet av det nuvarande förbättringsarbetet. Gruppintervju valdes framför 
individuell intervju då syftet var att skapa en bred förståelse om hur det nuvarande 
förbättringsarbetet fungerar på Production Surfactants snarare än att erhålla individuella detaljer. 
Gruppdynamiken i en gruppintervju bör leda till att fler åsikter uppkommer vilket kan skapa en 
större förståelse för situationen. Gruppintervjun utfördes den 18/10-2005 tillsammans med en 
framtagen arbetsgrupp för detta examensarbete bestående av; en operatör från EMU, Martin 
Månsson, och en från STF, Fredrik Wijk, samt en processingenjör Pär Larsson. Då denna grupp 
har representanter från de båda fabrikerna, EMU och STF, samt PQC-avdelningen bör den 
kunna ses som en representativ grupp för produktionen. Dock finns ingen från fatning, 
bulk/truck, skeppning eller inköp och planering med i gruppen. Gruppintervjun utfördes som en 
strukturerad intervju med förberett intervjuunderlag sammanställt som frågor kring de områden 
som intervjun syftade att undersöka. För intervjuunderlag se bilaga 1. Intervjun sammanfattades 
efter intervjutillfället och sammanfattningen skickades till deltagarna för att dessa skulle ha 
möjlighet att kommentera om något av det som sagts hade feltolkats. 

3.3.4 Benchmarking 
Benchmarking är enligt Bergman och Klefsjö (2001) ett arbetssätt för att identifiera möjligheter 
till processförbättringar och innebär att göra en jämförelse mellan en egen process och en annan 
process i den egna eller en annan organisation för att hitta bättre arbetssätt. Benchmarking kräver 
enligt Bergman och Klefsjö (2001) en djup självanalys och förmåga att kunna överföra tekniker 
och arbetssätt från andra sammanhang så att de anpassas till den egna organisationen. 
 
I detta examensarbete har benchmarking använts för att jämföra om de framgångsfaktorer som 
teorin belyser också är de som har gjort vissa företag framgångsrika i sitt förbättringsarbete. 
Företaget Agria Djurförsäkringar har valts som benchmarkingföretag eftersom de har vunnit 
Utmärkelsen Svensk Kvalitet två gånger, 1999 och 2003. Därmed kan Agria ses som en god 
förebild i arbete med kvalitet och förbättringar och bör ge en rättvisande bild av 
framgångsfaktorer inom området. Benchmarkingstudien utfördes genom en telefonintervju med 
Klara Palmberg, industridoktorand på Agria, som forskar i Agrias förbättringsarbete. 
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3.3.5 Ledningsverktygen 
De sju ledningsverktygen är en enligt Klefsjö, Eliasson, Kennerfalk, Lundbäck och Sandström  
(1999) en uppsättning verktyg som tagits fram för att underlätta hantering, strukturering och 
analys av verbal information.  

3.3.5.1 Träddiagram 

Träddiagram är enligt Klefsjö et al (1999) ett ledningsverktyg som är speciellt lämpat för att 
successivt bryta ner ett övergripande problem eller mål till konkreta åtgärder.  
 
Träddiagram har använts för att erhålla medarbetarnas uppfattning om vilka åtgärder som bäst 
löser de identifierade bristerna på Production Surfactants. Genom att medarbetarna deltar i denna 
fas skapas delaktighet och åtgärderna blir mer anpassade till verksamheten. Träddiagrammet 
utfördes 2/11-2005 tillsammans med en sammansatt grupp, bestående av arbetsgruppen samt 
ytterligare en operatör från EMU. Tanken var att fler medarbetare från olika delar av företaget 
skulle delta för att tillvarata synpunkter från olika delar, men endast en utöver arbetsgruppen 
kunde närvara. Övningen utfördes enligt instruktioner i Klefsjö et al (1999). 

3.3.5.2 Matrisdiagram  

Enligt Klefsjö et al (1999) används matriser för att kunna bestämma och värdera samband mellan 
olika faktorer för att kunna prioritera de viktigaste. Klefsjö et al (1999) beskriver vidare att 
matrisdiagram är lämpliga för att undersöka samband mellan identifierade problem och 
föreslagna åtgärder 
 
Ett matrisdiagram har använts för att analysera de framtagna åtgärderna kopplat till bristerna för 
att säkerställa vilka brister som åtgärdas med de framtagna åtgärderna samt för att se vilka 
åtgärder som bör genomföras först. Matrisdiagrammet utfördes tillsammans med arbetsgruppen 
den 14/12-2005. 

3.3.6 Pilotprojekt 
Efter identifiering av bristerna i förbättringsarbetet på Production Surfactants och hur dessa kan 
åtgärdas har ett pilotprojekt utförts för att testa de framtagna förslagen. Pilotprojektet syftar till 
att utvärdera den framtagna strukturen för förbättringsarbetet för att undersöka om den behöver 
anpassas ytterligare till Production Surfactants för att kunna implementeras i verksamheten. 
 
Pilotprojektet skedde med skeppningsavdelningen då denna avdelning är den som kunde ta sig tid 
till detta utan större omplanering och resursfördelning. Här finns också möjlighet att identifiera 
förslag utan stora investeringsbehov, vilket underlättar snabbt genomförande som ger resultat 
som man kan visa på senare. Pilotprojektet pågick under perioden 22/11-2005 till den 15/12-
2005 och var målstyrt mot att förbättra leveranssäkerheten genom nedbrytning av detta till 
problem som rör skeppningsavdelningen. Möten har skett på fast tid en gång i veckan med 
möteslängd på en timme. 

3.3.7 Enkätstudie 
Enligt Dahmström (1991) betyder enkät ”rundfråga”, vilket idag vanligen innebär att ett urval av 
personer får ett frågeformulär att fylla i. Detta kan enligt Dahmström (1991) ske genom 
postenkäter, gruppenkäter, eller besöksenkäter, vilka har olika för- respektive nackdelar.  
 
Enligt Trost (1994) är population den del av befolkningen som forskaren vill undersöka med sin 
studie. För att hitta denna population använder forskaren en urvalsram, vilket är den källa där 
populationen finns registrerad. 
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En enkätstudie i form av en gruppenkät utfördes på MBE-dagen den 2/12-2005 för att insamla 
medarbetarnas önskemål på specifika parametrar i det framtida förbättringsarbetet. Populationen 
som författaren vill undersöka är anställda på Production Surfactants. Då i stort sett alla 
medarbetare deltog på MBE-dagen användes deltagarna på MBE-dagen som urvalsram vilket 
borde beskriva hela populationen. Enkäten har utformats enligt Lovéns (2004) lathund för 
enkätkonstruktion samt reviderats i samråd med fabrikschef Stefan Svensson och återfinns i 
bilaga 2. 

3.4 Reliabilitet och validitet 
Oberoende av vilka datainsamlingsmetoder som används måste de alltid granskas för att avgöra 
hur tillförlitlig och giltig informationen är. Detta utförs genom att studera två aspekter, reliabilitet 
och validitet 
 
Reliabilitet handlar enligt Bell (2000) om hur tillförlitliga de använda metoderna är och kan ses 
som ett mått på om de ger samma resultat vid olika tillfällen med liknande omständigheter. 
Validitet, eller giltighet, är enligt Bell (2000) istället ett mått på om man mäter eller beskriver det 
som avsetts. Bell (2000) beskriver att om en fråga har låg reliabilitet så har den också låg validitet, 
men bara för att reliabiliteten är hög behöver inte validiteten vara det.  
 
Då examensarbetet är upplagt som en fallstudie finns en risk att resultatet kan vara svårt att 
generalisera till att appliceras på andra företag. För att undvika detta har stor vikt lagts på att ta 
fram teoretiska framgångsfaktorer som kan tillämpas på företag oavsett bransch. 
 
Vid identifieringen av framgångsfaktorer har tre källor använts för att få olika infallsvinklar på 
vilka faktorer som är viktiga att uppfylla för att uppnå ett framgångsrikt förbättringsarbete. Det 
hade varit önskvärt att studera fler för att ytterligare öka litteraturstudiens reliabilitet, men tre 
författare valdes som en begränsning för att hinna uppnå de övriga delarna i syftet. Genom att 
studera tre författare bör reliabiliteten ändå vara högre än om bara en författare studerats. Detta 
på grund av att risken att påverkas för starkt av en viss författare minskar och därmed skapas en 
mer mångsidig bild av verkligheten. 
 
Påståendena i pluppövningen från MBE-dagen är utformade för ett annat syfte och därför inte är 
avsedda att mäta det som önskas mäta i examensarbetet. Detta medför en risk att författaren 
feltolkar påståendena och att validiteten därmed minskar. Genom att komplettera pluppövningen 
med gruppintervju minskas denna risk. 
 
Då de intervjuer som utförts i första hand har varit ostrukturerade och osystematiska finns en 
risk att de inte skulle ha gett samma svar om intervjuerna utförts av någon annan eller vid ett 
annat tillfälle, vilket minskar reliabiliteten. Då det handlar om att skaffa sig en uppfattning om 
nuvarande förbättringsarbetet är det svårt att förbereda detaljerade frågor och på så sätt undvika 
detta problem. För gruppintervjun gjordes en mer konkret intervjuguide varvid sannolikheten att 
få liknande svar ökar och därmed också reliabiliteten.  
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4 TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel beskrivs den teoretiska referensram som ligger till grund för analysen av det empiriska materialet. 

4.1 Offensiv kvalitetsutveckling  
Detta avsnitt beskriver kopplingen mellan offensiv kvalitetsutveckling, (TQM) och ständiga 
förbättringar. Detta är intressant för att inordna ständiga förbättringar i ett sammanhang och 
förstå vikten av förbättringsarbetets samverkan med andra faktorer. De huvudsakliga tankarna 
bakom TQM används sedan tidigare av Akzo Nobel-koncernen varför en grundläggande 
förståelse för konceptet är betydelsefull.  
 
Enligt Bergman och Klefsjö (2001) ser allt fler organisationer kvalitetsfrågor som en integrerad 
del av sin verksamhet, vilket utgör grunden för ”Total Quality Management” eller TQM. 
Bergman och Klefsjö (2001) översätter TQM till offensiv kvalitetsutveckling på svenska. Med 
offensiv menas att aktivt förebygga, förändra och utveckla istället för att reparera och kontrollera. 
Ordet utveckling visar på att kvalitetsarbete är ständigt pågående, att det handlar om att utveckla 
produkter och processer, men också att stödja den personliga utvecklingen hos dem som arbetar i 
processerna.  
 
För att kunna arbeta med offensiv kvalitetsutveckling anser Bergman och Klefsjö (2001) att 
organisationen måste ha en ledning med ett helhjärtat och ständigt engagemang för 
kvalitetsfrågor. De framhåller vidare att ledningen måste vara en förebild och införa kvalitet i det 
dagliga arbetet samt att det är ledningen som ska fastställa företagets syn på kvalitetsfrågor, 
exempelvis genom en kvalitetspolicy. Bergman och Klefsjö (2001) beskriver också att ledningen 
måste tilldela nödvändiga resurser för kvalitetsarbetet, både ekonomiskt, moraliskt och med 
ledningsresurser.  
 
Med ett ledarskap som hyser ett stort engagemang för kvalitet anser Bergman och Klefsjö (2001) 
att en organisation kan bygga upp ett framgångsrikt arbete för offensiv kvalitetsutveckling. 
Arbetet bör vila på en kultur grundad på fem värderingar, de så kallade hörnstenarna i offensiv 
kvalitetsutveckling, som beskrivs av Bergman och Klefsjö (2001). Engagerat ledarskap är grunden 
i arbetet och kan därför tänkas som en sjätte byggsten. Det är viktigt att alla dessa hörnstenar 
samverkar och att en helhetsbild skapas. Hörnstenarna beskrivs i figur 4-1.  
 

 
Figur 4-1. Hörnstensmodellen.  

Fritt från Bergman och Klefsjö (2001) s. 36. 
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4.2 Ständiga förbättringar 
I detta avsnitt beskrivs ständiga förbättringar för att introducera läsaren till området samt för att 
beskriva grundläggande tankesätt och värderingar inom förbättringsarbete som kan jämföras med 
Production Surfactants.  

4.2.1 Vad är en förbättring? 
I dagens samhälle är förändringstakten hög och kraven på företagen ökar. Högre produktkvalitet 
efterfrågas, ny teknologi tas fram och konkurrensen är hård, vilket ställer krav på organisationer 
att ständigt förbättra sin verksamhet. Bergman och Klefsjö (2001) beskriver en grundläggande 
regel för kvalitetsförbättringar som säger att det alltid finns sätt att skapa bättre produkter och 
arbetssätt med en mindre mängd resurser, vilket bidrar till en lägre kostnad. I arbetet med 
ständiga förbättringar har förbättringsprogram införts i företag med olika grad av framgång. 
Några av dessa är kaizen, Sex Sigma, förlagsverksamhet, TPM och förbättringsteam. 
Osystematiskt förbättringsarbete leder enligt Sörqvist (2004) till att förbättringsarbetet går 
långsamt, blir tungrott och dessutom kräver mer resurser än vad som krävs under mer 
organiserade former.  
 
Enligt Nicholas (1998) finns två typer av förbättringar, inkrementell förbättring och innovation. 
Inkrementell förbättring är att gradvis göra många små förbättringar som slutligen leder till stora 
förbättringar för företaget i helhet. Detta tankesätt är enligt Nicholas (1998) starkt förknippat 
med det japanska konceptet kaizen. Enligt Schalin (1999) är en av grundtankarna med kaizen att 
alla kan göra små förbättringar i sin närmiljö och dessa tillsammans leder till att företaget blir 
bättre. Innovation är enligt Nicholas (1998) istället att göra en större förändring som totalt ändrar 
sättet att arbeta. Här är utgångspunkten inte dagslägets arbetssätt utan en radikal förändring till 
något helt nytt, vilket kan kopplas till konceptet process engineering eller business process re-
engineering som grundas på total omstrukturering, nytänkande och tillämpning av ny teknik utan 
att utgå från nuvarande processer och arbetssätt. 
 
De problem som förekommer i en verksamhet kan enligt Sörqvist (2004) delas in i tillfälliga och 
kroniska problem. De tillfälliga problemen är alla de sporadiska störningar och avvikelser som 
uppstår dagligen i processen. Dessa är enligt Ljungberg (2000) en snabb och stor avvikelse som 
inträffar oregelbundet, ofta beroende av en förhållandevis lättidentifierad orsak. Dessa problem 
kan enligt Sörqvist (2004) ses som en avvikelse från den accepterade problemnivån i 
verksamheten. Kroniska problem är enligt Sörqvist (2004) sådana som man vant sig vid och 
därför också har svårt att reagera på. Dessa kan beskrivas som skillnaden mellan den accepterade 
problemnivån i verksamheten och en möjlig nivå, se figur 4-2 på nästa sida. Sörqvist (2004) 
beskriver att merparten av verksamhetens kvalitetsbristkostnader3 ofta kommer från kroniska 
problem, medan förbättringsresurserna ofta sätts in på de tillfälliga. Enligt Sörqvist (2004) är en 
förbättring då man går från en resultatnivå, till en ny, bättre nivå och därigenom sänker den 
accepterade problemnivån.  
 

                                                 
3 Kostnader för bristande kvalitet (Sörqvist 2004). Exempelvis defekta enheter, ofullkomliga processer och förlorade 
intäkter (Bergman och Klefsjö, 2000).  
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Figur 4-2. Tillfälliga och kroniska problem. 

Fritt från Sörqvist (2004) s. 68. 
 
Sörqvist (2004) skildrar att det finns flera dimensioner av en förändring som övergripande kan 
delas in i genombrott i teknik och genombrott i attityd. Det tekniska genombrottet är själva 
förändringen, exempelvis en ny maskin, medan genombrott i attityd handlar om hur individerna i 
organisationen accepterar dessa förändringar. Sörqvist (2004) beskriver att genombrott i attityd 
ofta är komplicerat då det krävs att berörda människors känslor, beteenden och kunskaper 
förändras. Det är enligt Sörqvist (2004) mycket viktigt att hantera detta på rätt sätt för att undvika 
förändringsmotstånd och motivationsbrist. 
 
För att uppnå effektivt och framgångsrikt förbättringsarbete framställer Sörqvist (2004) att det 
krävs att företaget utgår från helheten. Han menar att det idag är vanligt att enskilda delar i en 
organisation fungerar förhållandevis bra, men att helheten långt ifrån är lika utvecklad vilket kan 
leda till suboptimeringar. Sörqvist (2004) beskriver att det därför är viktigt att förbättringsarbetet 
baseras på tvärfunktionellt processtänkande. Denna tanke finns enligt Schalin (1999) också i 
kaizen där företaget ses som en helhet där alla delar är beroende av och påverkar varandra i en 
värdekedja och förbättringar måste ske kontinuerligt i alla funktioner och på alla nivåer. För att 
förstå förbättringsarbetets roll i helheten visar Nilsson (1999) på hur förbättringsarbetet kan ses 
som en stödprocess kopplat till företagets huvudprocesser och strategiska processer, se figur 4-3. 
 

 
Figur 4-3. Förbättringsprocessens koppling till övriga processer. 

Fritt från Nilsson (1999) s. 72. 
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Ett led i att skapa ett totalt förbättringsarbete är enligt Sörqvist (2004) att integrera alla de olika 
separata förbättringsinitiativ som idag existerar i verksamheten som exempelvis 
förbättringsprogram för miljö, kvalitet, arbetsmiljö, säkerhet och underhåll. 
 
Sörqvist (2004) beskriver att ledningens bristande engagemang är en av de vanligaste 
anledningarna till att förbättringar misslyckas och är ofta orsakad av okunskap. De flesta ledare 
har en grundläggande teoretisk förståelse för betydelsen av verksamhetsutveckling, vilket inte 
alltid är tillräckligt för att förstå vad som behöver göras och kunna driva på andra individer i 
arbetet. Enligt Sörqvist (2004) finns många ledare som vill skapa ett effektivt förbättringsarbete i 
företaget, men som tror att det är tillräckligt att fatta beslut om detta och sedan delegera ansvaret. 
Detta visar på bristande förståelse för vikten av att ledningen agerar som förebild och tydligt 
stöder förbättringsarbetet.  

4.2.2 Kundfokus  
Det är enligt Sörqvist (2004) viktigt att förbättringsarbetet har en stark kundfokusering eftersom 
det slutligen är kunden som avgör om en förbättring har skett. Det är därför viktigt att identifiera 
sina kunder och på ett systematiskt sätt identifiera och analysera kundernas behov och 
förväntningar. Sörqvist (2004 s. 84) beskriver att begreppet kund kan  definieras som ”alla som på 
något sätt påverkas av verksamheten och/eller de varor och tjänster som produceras och tillhandahålls”.  
 
Genom att kundbegreppet innefattar alla som berörs av verksamheten menar Sörqvist (2004) att 
många företag pratar om både interna och externa kunder. Medarbetare på alla nivåer, som 
genom sitt arbete påverkas av företaget, benämns som de interna kunderna. Företaget kan enligt 
Sörqvist (2004) ses som en process där medarbetarna omväxlande har rollen som kund, 
producent och leverantör när de samverkar med varandra. Processen får input från externa 
leverantörer, går genom ett flöde av interna leverantörer och kunder, för att slutligen tillfredsställa 
de externa kundernas behov och förväntningar.  

4.2.3 Förbättringsarbetets lönsamhet 
En viktig fråga avseende förbättringar är enligt Sörqvist (2004) hur lönsamt det är att driva 
förbättringar. Traditionellt beskriver Sörqvist (2004) att forskare ibland strävat efter att försöka 
beräkna en optimal nivå, där totala kostnaden för både problem och förbättring av problemet har 
en minpunkt enligt figur 4-4 nedan. 
 

 
Figur 4-4. Optimeringsmodell för förbättringar. 

Fritt efter Sörqvist (2004) s. 77 
 

Teoretiskt anser Sörqvist (2004) att detta är riktigt, men inte i praktiken då 
informationsunderlaget för analysen alltid är bristfällig eftersom det inte går att uppskatta alla fel 
och dessas kostnader. Dessutom förändras yttre förhållanden genom ändrade kundkrav, teknisk 
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utveckling och ökad konkurrens. Sörqvist (2004) menar därför att hög kvalitet vid en viss 
tidpunkt kan vara dålig vid nästa vilket försvårar optimeringsanalysen. Utifrån detta perspektiv 
menar Sörqvist (2004) att förbättringsarbetet istället är en strävan att följa ökande kvalitetskrav 
och att försöka ta en fördelaktig position relativt till konkurrenterna. 
 
Sörqvist (2004) anser att en lämplig beslutsgrund är att genomföra de förbättringsprojekt där 
förtjänsten överstiger kostnaden. Han understryker dock att förtjänsten inte behöver vara 
monetär utan att andra aspekter knutna till verksamhetens övergripande mål och strategier också 
kan tas med, exempelvis arbetsmiljö. Sörqvist (2004) anser också att det är viktigt att undvika 
suboptimeringar vilket kräver både överblick och helhetssyn i förbättringsarbetet.  
 
Valet av vilka förbättringsprojekt som ska genomföras har en stor betydelse för effektiviteten och 
resultatet av förbättringsarbetet. Enligt Sörqvist (2004) finns två typer av prioriteringar, strategisk 
och taktisk prioritering. Strategisk prioritering går ut på att generera största avkastning på satsade 
resurser. Syftet med detta är enligt Sörqvist (2004) att alla förbättringar som genomförs ska bidra 
maximalt till verksamhetens framgång. Taktisk prioritering fokuserar istället på anpassning till den 
speciella situationen för att uppnå andra framgångar. Syftet med detta är enligt Sörqvist (2004) att 
på bästa sätt ta hänsyn till de praktiska faktorer som påverkar möjligheten att genomföra 
förbättringar. Sådana faktorer kan vara att få snabba resultat för att öka motivation, att projekten 
är lätta att genomföra eller att en viss kompetens finns hos medarbetarna. Sörqvist (2004) menar 
att en bra prioritering vanligtvis är en kompromiss där man tar hänsyn till båda dessa regler. 

4.3 Framgångsfaktorer för förbättringsarbete 
Nedan beskrivs framgångsfaktorer för effektivt förbättringsarbete för att kunna jämföra dessa 
med Agrias samt Production Surfactants förbättringsarbete och därmed identifiera brister. Tre 
olika författare och deras syn på framgångsfaktorer har studerats. En sammanfattning av dessa tre 
källors åsikter redovisas nedan. 
 
Enligt Lillrank, Lindberg och Shani (2001) måste det inledningsvis finnas interna och externa 
förutsättningar som skapar ett behov för att organisationen ska anpassa sig till sin omgivning. 
Dessa kan vara konkurrens som leder till ökade effektivitetskrav som bättre kvalitet, minskade 
felkostnader och bättre leveranssäkerhet. Lillrank et al (2001) menar vidare att det finns två 
grundläggande krav på organisationens struktur som måste vara uppfyllda för att ständiga 
förbättringar ska kunna genomföras. Dessa är:  
 

 Att organisationen har förmågan att lösgöra sig från sina existerande principer och 
vanor samt kan föreställa sig bättre sätt att göra saker på.  

 Att det finns tillgängliga resurser för att investera i förbättringsarbete.  
 

Då dessa uppfylls måste organisationen, enligt Lillrank et al (2001), uppfylla en uppsättning 
individuella-, grupprelaterade- och organisatoriska förutsättningar för att lyckas med 
förbättringsarbetet. För att beskriva dessa refererar Lillrank et al. (2001) till Hackman och 
Oldham (1980) som beskriver nedanstående krav. 
 

1. Individer och grupper måste ha motivation och vilja att investera tid och energi för att 
förbättra. Om förbättringarna kräver ansträngningar och genererar resultat måste det 
också finnas kompensation för detta.  

2. Individer och grupper som ska delta i förbättringsarbetet måste ha resurser i form av 
nödvändiga verktyg och kunskaper. De behöver förutsättningar för att kunna förbättra. 
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3. Det är viktigt att medarbetarna vet vad som förväntas av dem. I många organisationer 
finns många möjliga förbättringsområden och för att guida medarbetarna måste mål och 
prioriteringar klargöras för att inte lägga fokus på fel saker. 

 
Sammanfattningsvis så måste människorna involverade i förbättringsarbetet vilja delta, ha rätt 
förutsättningar för att delta samt veta hur de gör nytta i förbättringsarbetet.  
 
Sandholm (2000) anser att sju krav bör vara uppfyllda för att förbättringsprojekt ska ge ett gott 
resultat. Dessa är: 
 

1. Att det finns etablerade tillvägagångssätt för förbättringsarbete som följs. 
2. Att det finns tillgänglig information om kvalitetsstatusen. 
3. Att ledningen aktivt deltar i förbättringsarbetet. 
4. Att de personer som deltar i förbättringsarbetet har kunskap om metoder och verktyg för 

att bedriva arbetet. 
5. Att det finns tillgängliga resurser för att främja förbättringsarbetet. 
6. Att de personer som deltar i förbättringsarbetet får den tid de behöver för att utföra det 
7. Att resultaten av förbättringsarbetet följs upp regelbundet. 

 
Enligt Sörqvist (2004) har det visat sig att det inte är helt lätt att nå framgång med 
förbättringsarbete och det finns många fallgropar och svårigheter. Han anser att ett fåtal 
framgångsrika organisationer har visat vilka vinster och besparingar som kan uppnås om 
företaget lyckas, men att det för att nå dit finns ett antal faktorer att beakta. Sörqvist (2004) har 
identifierat tio viktiga framgångsfaktorer för ett lyckat förbättringsarbete vilka presenteras nedan. 
För en utförligare beskrivning av respektive faktor, se bilaga 3.  
 

1. Ledningens och medarbetarnas gedigna engagemang.  
2. Stödjande infrastruktur och effektiv projektstyrning.  
3. Val av rätt personer för att styra, driva och stödja förbättringsarbetet.  
4. Resultat- och kundfokus samt offensiva förbättringsmål. 
5. Identifiering och val av lämpliga projekt. 
6. Verkningsfulla metoder, logisk arbetsgång och faktabaserad problemlösning.  
7. Kunskaper och gedigna utbildningar. 
8. Uppföljning, verifiering och återkoppling. 
9. Anpassning till verksamhetens kultur och situation.  
10. Integrering med befintliga strukturer och processer. 

 
Dessa tre författares olika synsätt har av författaren sammanfogats i en matris, se figur 4-5 nedan.  
 

Lillrank Sandholm Sörqvist 
Ledningen aktivt deltar i förbättringsarbetet Ledningens och medarbetarnas gedigna engagemang

Val av rätt personer för att styra, driva och stödja förbättringsarbetet
Anpassning till verksamhetens kultur och situation

Resultaten av förbättringsarbetet följs upp regelbundet Uppföljning, verifiering och återkoppling
Etablerade tillvägagångssätt för förbättringsarbete Stödjande infrastruktur och effektiv projektstyrning

Val av rätt personer för att styra, driva och stödja förbättringsarbetet
Kunskap om metoder och verktyg för förbättringsarbete Verkningsfulla metoder, logisk arbetsgång och faktabaserad problemlösning

Kunskaper och gedigna utbildningar
Integrering med befintliga strukturer och processer

Tillgängliga resurser för att främja förbättringsarbetet
Deltagare i förbättringsarbetet får den tid de behöver 
Tillgänglig information om kvalitetsstatusen finns Resultat- och kundfokus samt offensiva förbättringsmål. 

Identifiering och val av lämpliga projekt. 
Resultaten av förbättringsarbetet följs upp regelbundet Uppföljning, verifiering och återkoppling

Vilja  

Förutsättningar

Mål och 
förväntingar

 
Figur 4-5. Jämförelse av framgångsfaktorer 
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Sammanfattningsvis kan framgångsfaktorerna övergripande delas in i tre större grupper, att skapa 
vilja och engagemang att delta i förbättringsarbetet, att skapa rätt förutsättningar för att bedriva 
arbetet samt att ha tydliga mål och förväntningar för förbättringsarbetet. I var och en av dessa 
grupper finns ett antal kriterier som är viktiga att uppfylla för att nå framgång i 
förbättringsarbetet. 

4.4 Motivation, kreativitet och en lärande organisation 
I detta avsnitt beskrivs viktiga aspekter avseende motivation, kreativitet och lärande i 
förbättringsarbetet. Denna teori kommer att ligga till grund för framtagandet av åtgärder till de 
identifierade bristerna hos Production Surfactants.  
 
Ahmed, Loh och Zairi (1999) beskriver att det för att lyckas med förbättringsarbete krävs ett 
klimat som främjar lärande och en kultur som guidar organisationens medlemmar i strävan mot 
ständiga förbättringar. Ahmed et al (1999) menar vidare att den viktigaste faktorn för att lyckas i 
dagens föränderliga företagsklimat är en organisations förmåga att lära.  
 
Enligt Östberg (1999) går det att påverka medarbetarnas uppfinningsförmåga och därigenom 
företagets kreativitet. Dock finns inga vetenskapliga belägg för att en viss typ av människor är 
kreativa vilket innebär att den inte går att veta vem, när eller hur kreativitet uppkommer. Östberg 
(1999) menar därför att nyckeln till kreativitet är att gynna kreativiteten hos alla medarbetare 
genom delaktighet, inte att anställa ett fåtal kreativa människor. 
 
Sverige har sedan mitten av 1940-talet enligt Östberg (1999) som enda land i världen reglerat 
medarbetarnas kreativitet genom avtal om förslagsverksamhet. Hon beskriver att avtalen reglerar 
när en anställds kreativitet ska räknas som ett förslag som kan belönas. Östberg (1999) anser att 
de traditionella förslagssystemen har skapat problem för Sveriges möjligheter att utnyttja 
potentialen hos de anställda då de företag som tillämpar förslagsverksamhet sällan är speciellt 
kreativa. Enligt Statistik över Svensk Förslagsverksamhet 2004 utgiven av Svenska Institutet för 
FörslagsVerksamhet (SIFV) var genomsnittligt antalet förslag år 2004 0,64 förslag per anställd i 
Sverige med en genomsnittlig handläggningstid på 136 dagar.  

4.4.1 Belöningar 
Enligt Östberg (1999) finns två typer av motivation, inre och yttre motivation. Östberg (1999) 
beskriver inre motivation som en vilja att arbeta med något för dess egen skull för att uppnå 
tillfredställelsen i att lösa ett problem. Enligt Berger et al (1996) kan belöningar för att uppnå 
dessa delas in i känslomässiga (tillfredställelse, stolthet och spänning), kognitiva (meningsfullhet, 
ansvar, information och kunskap) samt utvecklande (växt, förmåga, lärande och erfarenhet). 
Motsatsen till detta är yttre motivation, som enligt Östberg (1999) kan beskrivas med piskan och 
moroten, en morot belönar för att uppnå ett önskat beteende och piskan är rättelsen eller 
tillsägelsen då personen inte presterar det resultat som önskas. Enligt Berger et al (1996) kan 
belöningar för att uppfylla yttre motivation delas in i ekonomiska (pengar, lön, bonus, aktier och 
obligationer), politiska (makt och inflytande) samt sociala (uppskattning, prestige, tillhörighet eller 
medlemskap). Berger et al (1996) beskriver att det ofta är de yttre belöningarna som är lättast att 
innesluta i företagets belöningssystem 
 
Enligt Ahmed et al (1999) lär sig individer som mest när de är motiverade på grund av inre 
faktorer än yttre. Enligt Östberg (1999) har det utförts många experiment där idéer genererat 
stora belöningar, men resultaten av dessa experiment visar på att stora belöningar inte leder till 
kreativitet eller bättre idéer. Istället menar Österberg (1999) att ett bra ledarskap är grunden till en 
kreativ miljö där medarbetarna motiveras av inre faktorer och åstadkommer kreativa idéer. 
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4.5 Organisering av förbättringsarbetet 
I detta avsnitt beskrivs viktiga aspekter vid skapandet, införandet och implementeringen av 
förbättringsarbetet. Denna teori kommer att ligga till grund för framtagandet av åtgärder till de 
identifierade bristerna hos Production Surfactants.  
 
Berger et al (1996) beskriver att förbättringsarbetet så småningom ska integreras i det dagliga 
arbetet och därmed finns en startpunkt, men ingen slutpunkt för detta arbetssätt. Dock påvisar 
han att förbättringsarbetet kan behöva omarbetas med tiden vilket kan resultera i nya arbetssätt 
och metoder. Berger et al (1996) beskriver att en implementering av förbättringsarbete handlar 
om att anpassa förbättringssystemet till de förutsättningar som redan finns avseende organisation, 
teknik och ledarskap. Berger et al (1996) menar vidare att implementeringen till stor del går ut på 
att förändra förutsättningarna för det egna arbetet och synen på vad som ingår i 
arbetsuppgifterna. Berger et al (1996) anser att huvudsyftet med etableringsfasen är att skapa de 
förutsättningar som behövs för att bedriva förbättringsarbetet samt att göra arbetssättet känt 
bland medarbetarna. De påpekar också att det under implementeringsfasen krävs ett stort stöd 
under en lång tid innan förbättringsarbetet är integrerat i verksamheten.  

4.5.1 Utformning av infrastruktur för förbättringsarbete 
Sörqvist (2004) beskriver att företag med framgångsrikt förbättringsarbete kännetecknas av en 
befintlig infrastruktur för förbättringsarbetet vilket ger en tydlig organisation att driva 
förbättringar utifrån. Enligt Sörqvist (2004) finns några viktiga frågeställningar som bör beaktas 
när en infrastruktur ska utvecklas, vilka är: 
 
Specialistbaserat eller gemensamt arbete? Medarbetarnas delaktighet har stor betydelse för framgången i 
förbättringsarbetet eftersom människor generellt har lättare att acceptera en förändring som de 
själva varit med och tagit fram. Genom delaktighet engageras de personer som dagligen utför 
arbetet och därmed ges tillgång till värdefulla kunskaper och erfarenheter. Specialistbaserade 
förbättringsaktiviteter förekommer oftast i undantagsfall vid exempelvis hantering av tekniska 
förbättringar som inte påverkar arbetssätt och individer eller då behovet av specialistkunskap är 
stort. Dock är det vanligt med en kombination där specialister och medarbetare ingår i en 
sammansatt grupp för det aktuella förbättringsområdet. 
 
Individuellt eller grupparbete? Grupper är generellt mer effektiva än enskilda individer på grund av det 
samspel som uppstår mellan gruppmedlemmarna. Därför bör målsättningen vara att organisera 
förbättringsarbetet i arbetsgrupper. För större och tvärfunktionella problem är det dessutom en 
förutsättning att arbeta i grupp.  
 
Uppdragsspecifika projekt eller kontinuerliga förbättringsgrupper? Förbättringsarbetet kan organiseras i 
uppdragsspecifika projekt där ett specifikt projekt skapas för varje förbättring. Alternativet är 
kontinuerliga förbättringsgrupper där arbetet istället organiseras i grupper som är bestående över 
tiden och där gruppen fortsätter med en ny förbättring då problemet är löst. Fördelen med 
kontinuerliga förbättringsgrupper är att effektivitet uppnås eftersom medlemmarna lär känna 
varandra och behovet av administration och annat extraarbete är litet. Nackdelen är att denna 
form främst passar för att lösa mindre problem av lokal karaktär. Fördelen med 
uppdragsspecifika projekt är att de kan skräddarsys för en specifik uppgift med gruppmedlemmar 
med rätt kunskaper och erfarenheter. För större och tvärfunktionella projekt är detta oftast det 
enda alternativet. Nackdelen är en stor arbetsbörda eftersom projekt med nya deltagare hela tiden 
startas och avslutas. I de flesta företag finns behovet av båda dessa former. 
 
Styrt eller självstyrande? Förbättringsarbetet kan vara styrt till olika grad beroende på 
förbättringstypen. Små förbättringar utförda i ordinarie arbetsgrupper kan ofta ges stort självstyre 
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och gruppen kan själv välja problem och tillvägagångssätt. Dock förutsätter detta en medvetenhet 
om företagets mål, värderingar och strategier så att förbättringarna leder till en effekt i avsedd 
riktning. För större och tvärfunktionella förbättringar krävs en tydligare styrning eftersom 
förbättringsarbetet är mer komplext och därför kräver mer stöd och uppföljning uppifrån. 
Styrningen skapas med fördel genom att tydligt och prioriterat ansvar för att förbättringsarbetet 
drivs och ger avsedda resultat delegeras till verksamhetens chefer. 
 
Internt eller konsultbaserat arbete? På grund av vikten av medarbetarnas delaktighet i 
förbättringsarbetet bör arbetet huvudsakligen bedrivas internt med egen personal. Problemet med 
användning av externa konsulter är risken att lösningarna inte accepteras av medarbetarna och att 
resultaten uteblir. Eftersom förbättringsarbetets framgång till stor del beror av medarbetarnas 
kunskaper, erfarenheter och delaktighet är det ett strategiskt misstag att se förbättringsarbete som 
extraarbete och för detta anlita konsulter. Att använda sig av externa konsulter kan dock vara 
effektivt, genom att exempelvis låta de ingå i förbättringsprojekt, vilket ger en utomståendes syn 
och specialistkunskaper.  

4.5.2 Förbättringar på olika nivåer 
Enligt Sörqvist (2004) förekommer förbättringar på fyra olika nivåer; individuella, lokala, 
tvärfunktionella och verksamhetsglobala. Han beskriver individuella förbättringar som 
förbättringar som utförs individuellt av medarbetarna i det dagliga arbetet, medan lokala 
förbättringar utförs tillsammans på arbetsplatsen inom den ordinarie arbetsgruppen. Vidare 
beskriver Sörqvist (2004) att tvärfunktionella förbättringar bedrivs i sammansatta projektgrupper 
som verkar över verksamhetens avdelningsgränser och att verksamhetsglobala förbättringar 
består av större förbättringar som drivs av ledningen och påverkar stora delar av verksamheten.  

4.5.2.1 Individuella förbättringar 

Enligt Sörqvist (2004) finns risker med individuella förbättringar, då de tenderar att vara mindre 
genomtänkta än förbättringar som tagits fram i grupp. Det finns en stor risk för suboptimeringar 
eftersom enskilda individer oftast söker förbättringar utifrån den egna situationen och sällan har 
en klar helhetsbild. En annan risk som Sörqvist (2004) påvisar är att denna typ av förändringar 
ofta sker i det tysta och därför inte verifieras och uppmärksammas och det finns sällan strukturer 
för denna typ av förbättringar. 

4.5.2.2 Lokala förbättringsgrupper 

Enligt Sörqvist (2004) utförs lokala förbättringar genom avsatt tid för verksamhetens ordinarie 
arbetsgrupper så att förbättringsarbetet inkluderas som en del i det dagliga arbetet. Enligt Schalin 
(1999) är det också detta arbetssätt som används i kaizen, där en grupp består av logiskt 
sammansatta medlemmar, från exempelvis ett skiftlag. Sörqvist (2004) anser att risken med lokala 
förbättringsgrupper är deras begränsade möjligheter att hantera tvärfunktionella problem, vilket 
också begränsar resultatet. Dock påpekar Sörqvist (2004) att det lokala förbättringsarbetet ofta 
bidrar med den stora volymen genomförda förbättringar på grund av sin enkelhet och att 
förbättringarna upplevs som viktiga av medarbetarna. Juran och Godfrey (1999) menar att de 
lokala förbättringsgrupperna har en viktig roll då de möjliggör medverkan i förbättringsarbete för 
medarbetare på lägre nivåer och därmed ökar ”kvalitén” på deras arbete. Enligt Schalin (1999) 
skiljer sig förbättringsgrupper och kaizen från den traditionella förlagsverksamheten genom att 
förbättringsidéerna rör medarbetarnas närmiljö och att det är medarbetarna som är experterna 
och ansvariga för genomförandet.  

4.5.2.3 Tvärfunktionella förbättringsgrupper 

Förbättringsgrupper som bedrivs tvärfunktionellt har enligt Sörqvist (2004) goda möjligheter att 
lösa svåra problem som rör flera enheter inom företaget. Detta arbetssätt används enligt Schalin 
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(1999) också inom kaizen då den lokala förbättringsgruppen inte räcker till. Enligt Sörqvist (2004) 
är det denna form av förbättringsarbete som leder till de stora och betydelsefulla resultaten, både 
ekonomiskt och i form av kundtillfredsställelse. Juran och Godfrey (1999) anser också att de 
stora mätbara vinsterna ofta kommer från tvärfunktionella grupper och från en minoritet av 
förbättringarna. Schalin (1999) poängterar dessutom att det genom tvärfunktionellt arbete erhålls 
en naturlig kommunikation mellan avdelningar och funktioner i organisationen. Sörqvist (2004) 
anser att tvärfunktionella projekt kräver noggrann planering och uppföljning för att bli 
framgångsrika och att det är viktigt att individerna som ska leda gruppen har nödvändiga 
kunskaper och erfarenheter av att leda förbättringsprojekt. Han poängterar dessutom att det är 
viktigt att ha en stark projektorganisation med tydliga roller för att nå framgång i detta arbete. 

4.5.3 Förbättringsorganisationens roller  
Enligt Sörqvist (2004) kräver förbättringsarbete en tydlig rollstruktur för att säkerställa att arbetet 
blir verkningsfullt. Enligt Sörqvist (2004) utgör rollerna grunden till infrastrukturen som bygger 
upp förbättringsarbetet. Olika förbättringsprogram har olika rollstrukturer, men Sörqvist (2004) 
menar dock att det alltid måste finnas tre bakomliggande grundroller, en utförande roll, en 
styrande roll och en stödjande roll. Dessa roller kan dessutom brytas ner till delroller i en större 
organisation. 
 
Den utförande rollen kan enligt Sörqvist (2004) bestå av lokala eller tvärfunktionella 
förbättringsgrupper. Han betonar att det viktiga är att det är medarbetarna som arbetar inom ett 
område som också utför förbättringsarbetet inom samma område.  
 
Den styrande rollen kan enligt Sörqvist (2004) organiseras olika, exempelvis genom att tillsätta ett 
kvalitetsråd som hanterar förbättringsfrågor. Han poängterar att det dock finns en risk med detta 
arbetssätt att en parallellorganisation skapas genom att cheferna inte berörs i förbättringsarbetet. 
Sörqvist (2004) anser att det är bättre att organisera den styrande rollen som en del i det ordinarie 
ledarskapet i verksamheten så att chefer på alla nivåer arbetar med förbättringar. Också Berger et 
al (1996) beskriver att det i många företag med väl utvecklat förbättringsarbete är 
produktionsledningen som ansvarar för drivningen av förbättringsarbetet. Sörqvist (2004) menar 
att det viktiga är att förbättringsansvaret ligger hos de personer som kan möjliggöra förbättringar 
och att det därför endast är de som styr över resurser som kan frigöra tid och pengar till 
förbättringsarbete. Sörqvist (2004) beskriver också att det är lättare att minska den resurskonflikt 
som kan uppstå då chefer anser att förbättringsarbete är onödigt och upptar resurser från det 
dagliga arbetet genom att de operativa cheferna får förbättringsansvar. Han menar vidare att 
denna roll är den viktigaste för att uppnå ett fungerande förbättringsarbete eftersom engagerade 
och pådrivande chefer på alla nivåer i verksamheten är en avgörande grundförutsättning för att 
lyckas.  
 
Enligt Sörqvist (2004) är den stödjande rollens uppgift att fungera som ett stöd till både den 
styrande och den utförande rollen eftersom många av både den styrande och utförande rollens 
uppgifter behöver specialist- eller resursstöd. Sörqvist (2004) menar att stödet till den styrande 
rollen vanligtvis utförs av verksamhetens ordinarie kvalitetsfunktion. Stödet mot den utförande 
rollen kan enligt Sörqvist (2004) organiseras på olika sätt och i många företag upprättas specifika 
tjänster till detta. För varje rolls arbetsuppgifter se figur 4-6 på nästa sida. 
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Roll Vem Uppgifter
Förstå och analysera problem
Finna orsaker
Arbeta fram förslag på lämpliga åtgärder
Genomföra lösningar
Säkerställa att resultaten blir bestående
Verifiera samt kommunicera uppnådda framgångar
Prioritera och fatta beslut om vilka förbättringar som ska genomföras
Frigöra nödvändiga resurser
Fatta beslut om genomförande av föreslagna åtgärder
Kontinuerligt följa upp och verifiera resultat
Ge kunskapsstöd till pågående förbättringsprojekt
Samordna och koordinera förbättringsarbetet
Leda och styra förbättringsprojekt
Följa upp, sammanställa, kommunicera erfarenheter och goda resultat
Utbilda i förbättringsarbete och problemlösning
Identifiera förbättringsmöjligheter
Bereda förslag till ledningen om lämpliga förbättringar
Stödja projektinitiering 
Administrera uppföljning och arbete 
Sammanställa och kommunicera resultat och erfarenheter

Stöd till styrande

Lokala eller tvärfunktionella 
grupper

Verksamhetens operativa 
chefer

Specifik tjänst eller uppdrag 

Ordinarie kvalitetsfunktion

Utförande

Styrande 

Stöd till utförande

 
Figur 4-6. Förbättringsorganisationens roller och uppgifter. 

Författarens sammanfattning av Sörqvists (2004) beskrivna roller i en förbättringsorganisation. 

4.5.4 Förbättringsgrupper  
Många författare, bland annat Ljungberg (2000), påvisar styrkan i att förbättringsarbetet sker i 
grupp eftersom det då är möjligt att sammanväva fler perspektiv. Enligt Bergman och Klefsjö 
(2001) härstammar arbetssättet med förbättringsgrupper från japans kvalitetscirklar som 
utvecklades under 1960-talet av Kaoru Ishikawa. Ahmed et al (1999) beskriver att en grupps 
lärande inte bara är den sammanlagda förmågan hos medlemmarna utan påverkas av gruppens 
sammansättning, storlek och sammanhållning, grupprocesser som problemlösningsstrategi samt 
influenser som hänger samman med organisationen. För att en grupp ska kunna ansvara för 
förbättringsarbete krävs det enligt Berger et al (1996) en förändrad syn på experters roll i 
problemlösningsprocesser, som tidigare har ansetts som de som ska styra och leda 
förbättringsarbetet.  
 
Enligt Bauer, Duffy och Westcott (2002) beror lämplig gruppstorlek på många faktorer, 
exempelvis på förbättringsgruppens syfte, uppgiften, organisationens storlek, resurser och 
organisationskulturen. Schalin (1999) beskriver att det i förbättringskonceptet kaizen är optimalt 
med grupper bestående av fem till nio personer medan Ahmed et al (1999) anser att optimal 
gruppstorlek är två till fem personer för att uppnå förbättring och innovation. Övergripande 
beskriver Sörqvist (2000) att för många medlemmar kan bidra till att alla inte kommer till tals och 
att för få medlemmar kan bidra till att gruppens samlade kompetens blir för liten. 

4.5.4.1 Förbättringsgruppernas sammansättning 

Vid sammansättningen av förbättringsgrupper är det enligt Ljungberg (2000), som utgår från 
förbättringsprogrammet TPM (Total Productive Maintenance), viktigt att ta hänsyn till gruppens 
problemområde för att skapa grupper som har tillräcklig kunskap och intresse för området. 
Ljungberg (2000) menar därför att det är viktigt att först tänka över gruppens syfte och uppgifter 
och därefter välja lämplig sammansättning. Ett företag med många skift försvårar 
kommunikationen mellan operatörerna och därför anser Ljungberg (2000) att arbetet bör 
organiseras så att operatörer från så många skift som möjligt kan delta i gruppen.  
 
Förbättringsgrupperna som används inom TPM är enligt Ljungberg (2000) kontinuerliga och 
produktionsbaserade samt kopplade till en process. TPM kräver också ett starkt samarbete mellan 
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operatörer och underhåll, varvid Ljungberg (2000) förespråkar att också underhåll ingår i 
förbättringsgrupperna. Ljungberg (2000) påvisar dock att det finns en viss risk med att ha dessa 
personer med i gruppen, då de kan få en expertroll som dominerar vilket hämmar 
gruppmedlemmarnas kreativitet. 

4.5.4.2 Möten 

Enligt Ljungberg (2000) bör förbättringsgrupper träffas regelbundet för att skapa kontinuitet i 
förbättringsarbetet, men med utrymme för att hinna utföra beslutade aktiviteter mellan mötena. 
Ljungberg (2000) beskriver att det finns en risk med för långa och frekventa möten då 
medlemmarna riskera att bli passiva. Därför rekommenderar han en mötesfrekvens på en till två 
gånger på en tvåveckorsperiod. Ljungberg (2000) beskriver att möteslängder på kring en timme 
brukar vara lämpligt, men bör anpassas till rådande förutsättningar. Generellt beskriver Ljungberg 
(2000) att det i uppstarten av arbetet kan vara lämpligt att gruppen träffas ofta, utan att arbetet 
upplevs som något som stör ordinarie arbetsuppgifter. Ljungberg (2000) påvisar också vikten av 
att tydliggöra gruppmötena som en arbetsuppgift och inte en frivillig aktivitet samt att deltagande 
möjliggörs. Ljungberg (2000) anser att förbättringsgrupper behöver en fast lokal för sina möten, 
gärna i närhet till den naturliga arbetsmiljön, samt att tiden för mötena ska vara fast och 
schemalagd. Schalin (1999) beskriver att mötena bör vara relativt informella, men att det bör 
finnas en gruppledare och att det är viktigt att dokumentera resultatet av mötet. 
 
Ljungberg (2000) beskriver att det i processindustrier med många skift kan vara svårt att ha 
möten ofta på grund av svårigheten att hitta passande tider och att mycket arbete måste ske 
mellan mötena. Detta kan också innebära att vissa medarbetare får komma in på sin lediga tid, 
vilket enligt Ljungberg (2000) aldrig kan vara ett krav, varför detta arrangemang kräver ett stort 
engagemang från gruppdeltagarna.  

4.5.4.3 Förbättringshandledarens roll 

Enligt Ljungberg (2000) och Berger et al (1996) kommer förbättringsgrupperna, speciellt i det 
inledande skedet, behöva en handledare som håller samman gruppens förbättringsaktiviteter och 
stöttar gruppen tills den blir självgående. Ljungberg (2000) beskriver handledares syfte som att 
aktivera och inspirera deltagarna i gruppen och stimulera till aktiviteter som leder till kreativt 
tänkande och förbättringsförslag. Enligt Ljungberg (2000) är handledarens främsta uppgifter att 
organisera och strukturera gruppaktiviteterna, aktivera deltagarna, fördela ansvar, uppmuntra 
kreativitet, motivera grupparbetet genom varierade gruppaktiviteter, fungera som gruppens 
språkrör i organisationen samt att informera gruppmedlemmarna. 
 
Enligt Ljungberg (2000) är det viktigt att välja rätt person för uppdraget som har kompetens 
inom gruppens område samt kännedom om människor. Ljungberg (2000) förespråkar att 
handledare väljs utifrån personlig lämplighet och att de ges möjlighet att komplettera sin 
kompetens. Berger et al (1996) anser inte att handledaren bör vara en av de ordinarie 
gruppmedlemmarna då han tror att arbetet då blir mindre effektivt. Detta motsäger många andra 
koncept. Exempelvis beskriver Schalin (1999) att förbättringshandledaren inte bör vara en person 
som har den vanliga chefsrollen utan någon i förbättringsgruppen.  

4.5.4.4 Styrning och mål 

Enligt Ljungberg (2000) är det viktigt att förbättringsgrupperna har uppsatta mål för att 
grupperna ska kunna arbeta åt samma håll. Enligt Bergman och Klefsjö (2001) ska ett mål ge en 
förevisning om det som konkret ska uppnås inom en viss tidsperiod, vilket kräver att målen är 
både mätbara och tydliga Enligt Ljungberg (2000) bör två saker tas i beaktande vid upprättande 
av gruppens mål. Det ena är vilken typ av mål som sätts, att alla ska förstå vad målen innebär och 
att de är konkreta avseende vad de gäller och vad som ska mätas. Det andra är att de målvärden 
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som väljs ska tala om vad som ska göras, när det är gjort och hur det gick, vilket bör utryckas 
numeriskt. Bergman och Klefsjö (2001) beskriver att mål bör vara SMARTa, vilket innebär att de 
ska vara Specifika, Mätbara, Accepterade, Rimliga och Tidsbestämda. 
 
För att motivera gruppmedlemmarna att arbeta med de uppsatta gruppmålen måste 
arbetsuppgifterna vara förankrade i gruppen enligt Ljungberg (2000). Han menar att målen ska 
vara möjliga att lösa med gruppens kompetens. Ljungberg (2000) beskriver också att det är viktigt 
att de aktiviteter som gruppen utför ska föra dem mot gruppens mål såväl som företagets och 
gruppmedlemmarnas personliga mål. Vilken typ av uppgifter som Ljungberg (2000) anser att 
gruppen ska arbeta med visas i figur 4-7 nedan. 
 

Individens behov Företagets mål

Uppgifter som 
kan lösas av 

gruppen

Individens behov Företagets mål

Uppgifter som 
kan lösas av 

gruppen  
Figur 4-7. Uppgift med hänsyn till företag, individ och typ av uppgift. 

Fritt från Ljungberg (2000) s 130. 

4.5.5 Problemlösningsmodell för förbättringsarbete 
I detta avsnitt beskrivs vikten av att använda en problemlösningsmodell i förbättringsarbetet samt 
en modell som är vanligt använd i förbättringsarbete. 
 
Det är enligt Sörqvist (2004) betydelsefullt att en arbetsmodell för problemlösning används i 
förbättringsarbetet. Genom detta menar han att systematik i problemlösningen skapas vilket 
säkerställer att de som utför arbetet strävar efter att hitta bakomliggande orsaker till problemen. 
Enligt Imai (1993) kan kontinuerliga förbättringar inte ske utan standardiserade arbetsnormer 
eller arbetsbeskrivningar. En gemensam arbetsmodell skapar enligt Sörqvist (2004) ett enhetligt 
tankesätt och underlättar samarbetet mellan individer och grupper. Modellen skapar en struktur 
för hur förbättringsprojekt ska planeras, styras och följas upp och består av ett antal faser som 
beskriver hur en förbättring bör genomföras.  
 
Det finns ett antal arbetsmodeller för problemlösning som förekommer i olika företag. 
Strukturen och upplägget varierar något, men enligt Sörqvist (2004) är grundtanken i de flesta fall 
densamma. Övergripande framhåller han att det viktiga är att företaget använder sig av en modell, 
inte vilken som väljs.  

4.5.5.1 Förbättringscykeln  

En modell för att systematiskt angripa problem är att använda en problemlösningsmodell som 
Klefsjö, Eliasson, Kennerfalk, Lundbäck och Sandström (1997) kallar för förbättringscykeln. 
Enligt Sörqvist (2004) kallas denna också för PCDA-Cykeln eller Deming-cykeln. 
Förbättringscykeln består av fyra faser som problemlösning bör genomgå; planera, gör, studera 
och lär, se figur 4-8.  
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Figur 4-8. Förbättringscykeln.  

Fritt från Bergman och Klefsjö (2001) s. 214 
 
I planeringsfasen beskriver Klefsjö et al (1997) att situationens nuläge och grundorsaker till 
problemet ska identifieras. Ett stort problem bör enligt Bergman och Klefsjö (2001) brytas ner i 
mindre och mer lätthanterliga delproblem för att lättare identifiera orsaker. Enligt Klefsjö et al 
(1997) ska problemets lösningar identifieras och den bästa väljas ut. Bergman och Klefsjö (2001) 
poängterar att det är viktigt att alla beslut baseras på fakta och för detta kan olika 
förbättringsverktyg användas, exempelvis orsaks-verkan-diagram. Enligt Klefsjö et al (1997) bör 
en handlingsplan upprättas för de åtgärder som ska genomföras och det bör klargöras hur 
resultatet ska utvärderas och följas upp.   
 
I utförandefasen beskriver Bergman och Klefsjö (2001) att de föreslagna åtgärderna genomförs 
av utsedd arbetsgrupp. De framhåller vidare att det är vikigt att alla medverkande är införstådda 
med problemet och den åtgärd som beslutats. 
 
Bergman och Klefsjö (2001) redogör att det i studerandefasen undersöks om åtgärderna lett till 
avsedd förbättring och för detta finns också verktyg att använda, exempelvis histogram och 
paretodiagram. När avsedd effekt är uppnådd anser Bergman och Klefsjö (2001) att det är viktigt 
att säkerställa att den nya förbättrade nivån upprätthålls i framtiden. 
 
Lärandefasen går enligt Bergman och Klefsjö (2001) ut på att ta lärdom av förbättringsarbetet så 
att problemet undviks i framtiden. Detta säkerställs genom att se till att den nya bättre nivån blir 
permanent. Om förbättringsarbetet inte uppnått önskad effekt poängterar Bergman och Klefsjö 
(2001) att cykeln bör genomgå ett varv till. De menar vidare att det också är viktigt att 
problemlösningsarbetet utvärderas för att också detta ska kunna förbättras.  
 
Detta arbetssätt kan låta självklart, men enligt Klefsjö et al (1997) ligger fokus i många fall på 
görandefasen medan planering och uppföljning sker bristfälligt. Detta leder till att de önskade 
resultaten av förbättringsarbetet inte uppnås vilket medför att medarbetarna tappar entusiasm 
och motivation.  
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5 EMPIRI OCH ANALYS 
I detta kapitel presenteras och analyseras det empiriska material som insamlats under examensarbetet. Materialet 
beskriver hur Production Surfactants och benchmarkingföretaget bedriver sitt förbättringsarbete och skillnader och 
likheter mellan teorins och benchmarkingföretagets framgångsfaktorer analyseras. Brister i det nuvarande 
förbättringsarbetet identifieras, önskemål från medarbetare på det framtida förbättringsarbetet redovisas och förslag 
på åtgärder tas fram.  

5.1 Teoretiska och praktiska framgångsfaktorer 
För att jämföra om de framgångsfaktorer som teorin belyser också är de som har gjort företag 
framgångsrika i sitt förbättringsarbete utfördes en benchmarkingstudie på Agria djurförsäkringar. 
Valet att studera Agria motiveras av deras stora framgångar inom kvalitetsområdet som beskrivs i 
kapitel 3.3.4. Studien genomfördes genom en telefonintervju med Klara Palmberg, 
industridoktorand på Agria, och sammanfattas nedan.  

5.1.1 Agrias förbättringsarbete 
Agria Djurförsäkringar är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar som specialiserar sig på djur- 
och grödaförsäkringar. Agria är Europas största djurförsäkringsbolag med cirka 130 anställda och 
335 000 kunder. Agria erbjuder flexibla försäkringslösningar till djur, ägare och växtodlare. De 
främjar också för god djurhållning och djurhälsa genom samarbete med olika 
djurägarorganisationer och veterinärer. Medarbetarna på Agria är själva djurägare och har ett 
brinnande intresse för djur, vilket de själva anser ger kunderna en trygg kontakt. Agrias affärsidé 
är ”Agria Djurförsäkring ska, genom specialistkunskap och engagemang, utveckla och sälja trygghet för djur och 
människor”. Agria arbetar aktivt med kvalitets- och förbättringsarbete och har vunnit Utmärkelsen 
Svensk Kvalitet två gånger, 1999 och 2003. Ovanstående information är hämtad från Agrias 
hemsida. 
 
Enligt Palmberg (2005) är Agria en matrisorganisation med stark processorientering kombinerad 
med traditionella avdelningar.  Då förbättringsarbete utgår från nuläget är det viktigt att ha god 
kunskap om sina processer och vad som görs idag för att ha en utgångspunkt i 
förbättringsarbetet. Processynsättet är enligt Palmberg (2005) väl inarbetat på Agria och de har 
fyra heltidsanställda processägare som enbart arbetar med processutveckling. 
 
Agrias framgångskoncept ligger enligt Palmberg (2005) i att de har ett bra system för hantering av 
förbättringar. Förbättringarna är uppdelade på tre nivåer; kalibrering, ständiga förbättringar och 
processutveckling. Kalibrering behandlar små förbättringar som hanteras på avdelningsnivå. De 
behandlar om medarbetarna gör som de säger att de ska göra, exempelvis i en rutin, och om inte 
så sker en förändring. För detta arbete finns ingen tydlig systematik. Ständiga förbättringar 
innebär lite större förändringar som inte kräver någon budget eller ett projekt för genomförande. 
Processutveckling är större förändringar som kräver ett eget projekt, budget, styrgrupp, 
projektledare och plan. För detta arbete har Agria en styrningsmodell som kallas Agriamodellen 
som medför att arbetet sker systematiskt. Detta är något som Agria själva anser att de är mycket 
duktiga på enligt Palmberg (2005). Att störst systematik har framtagits för processutvecklingen är 
enligt Palmberg (2005) för att det finns stora risker om detta arbete inte fungerar eftersom det då 
kan rulla ut pengar ur företaget. Denna risk är inte lika stor på de andra nivåerna eftersom det där 
inte krävs någon budget för förbättringsarbetet. Det är respektive processägare som ansvarar för 
förbättringarna och det är processägaren som avgör vilken nivå förbättringen tillhör. För 
kalibrering och ständiga förbättringar finns det enligt Palmberg (2005) ingen styrmodell, men det 
är något som Agria tittar på.  
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Palmberg (2005) beskriver att Agria har ett databaserat förslagssystem, Synpunkten, där anställda 
kan lämna in förslag. Enligt Palmberg (2005) har systemet tidigare fungerat mycket bra men nu 
hanteras förslagen inte tillräckligt snabbt och motivationen hos medarbetarna har därför minskat.  
 
För att motivera medarbetarna beskriver Palmberg (2005) att mål infördes kopplat till 
förbättringsarbetet i de målkontrakt som varje medarbetare har. Målkontraktet inkluderar både 
individuella- och gemensamma mål satta uppifrån och för att erhålla löneförhöjning måste dessa 
uppfyllas. Genom att införa mål att alla medarbetare skulle lämna in sju förslag per år ”tvingade” 
Agria sina medarbetare att använda systemet och bidra med förbättringsidéer. Palmberg (2005) 
beskriver dock att Agria inte använder stora belöningar utan endast symboliska belöningar vid 
inlämning av visst antal förslag.  
 
Enligt Palmberg (2005) har Agrias VD alltid satt höga mål för att tydliggöra organisationens mål. 
Exempelvis var målet 1995 att öka omsättningen med 25 % och minska kostnaderna med 25 %, 
vilket uppnåddes inom 3-4 år. Nu är målet att dubbla omsättningen till 2008 utan att 
organisationen ska bli nämnvärt större. Palmberg (2005) tror att detta gör att alla i organisationen 
vet att de måste bidra till förbättringar för att nå detta, vilket skapar motivation och engagemang.  
 
Slutligen poängterar Palmberg (2005) att det inte finns något facit för hur man ska arbeta med 
förbättringar och processutveckling. Det finns många olika koncept att ta till sig, men det viktiga 
är att själv förstå syftet med förbättringarna och ställa sig frågan varför förbättringar behövs. 
Därefter kan man enligt Palmberg (2005) fundera över hur förbättringarna kan uppnås och först 
sedan är det aktuellt att ta fram ett system för hur förbättringsarbetet kan gå till.  

5.1.2 Jämförelse mellan teori och benchmarkingföretag 
Genom en jämförelse mellan Agrias förbättringsarbete och de framgångsfaktorer som 
framkommit i teorin undersöks om det finns några tydliga skillnader eller om teorierna kan anses 
förklara verkligheten. 
  
Den främsta kopplingen mellan de teoretiska framgångsfaktorerna och Agrias förbättringsarbete 
är Agrias system för arbetet. Uppdelningen på tre typer av förbättringar och olika hanteringssätt 
för dessa skapar en struktur för medarbetarna som är lätt att följa. Detta kan kopplas till Sörqvists 
(2004) indelning av förbättringar i olika nivåer. Agrias projektmodell, Agriamodellen, ger 
medarbetarna en tydlig arbetsgång för utförandet av större förbättringsprojekt. Modellen 
möjliggör struktur i arbetet, vilket också förespråkas i teorin. Detta skapar goda förutsättningar 
för att bedriva ett effektivt förbättringsarbete. 
 
Agriamodellen har grindar för att kontrollera investeringar vilket medför att endast 
investeringsprojekt som anses vara lönsamma släpps fram. När det gäller mindre projekt utan 
investeringsbehov är kraven mindre strikta. Detta kan kopplas till Sörqvists (2004) synpunkt att 
endast genomföra projekt som anses lönsamma för att säkerställa förbättringsarbetets lönsamhet. 
 
Agrias ledning verkar enligt författaren visa ett stort engagemang för förbättringsarbete vilket 
påvisas av de offensiva målen samt de fyra heltidsanställda processägare som arbetar med 
utvecklingsarbete. Genom klara och offensiva mål, både långsiktigt för organisationen och 
individuellt, skapar Agria tydliga förväntningar på förbättringsarbetet så att alla medarbetare vet 
vad som krävs av dem. Genom de högt satta målen för organisationen i helhet skapas också en 
insikt hos medarbetarna att förändring krävs i företaget, vilket skapar vilja och motivation att 
delta i förbättringsarbetet. Agria delar inte ut några större belöningar för medarbetarnas bidrag till 
förbättringsarbetet, vilket tyder på att Agria fokuserar på medarbetarnas inre motivation som 
Östberg (1999) beskriver som önskvärt.  
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Den största skillnaden mellan teori och benchmarkingföretaget verkar enligt författaren vara att 
Agria inte så tydligt arbetar för att skapa motivation hos sina medarbetare förutom genom målen, 
vilket i teorin anses vara mycket viktigt. Dock poängterar författaren att då Agria är ett 
framgångsrikt företag som arbetat med kvalitetsfrågor och förbättringsarbete under en längre tid, 
har de antagligen skapat en kultur som präglas av naturligt kvalitets- och förbättringstänkande. 
Förbättringsarbete och kvalitetsfrågor har på så vis blivit en del av det dagliga arbetet och därför 
kanske inte lika mycket fokus behöver läggas på att motivera medarbetarna då alla i företaget 
redan ser nyttan med förbättringsarbete. 
 
Analysen visar på att ett flertal av de framgångsfaktorer som teorin belyser också finns 
representerade i ett företag som haft framgång i sitt förbättringsarbete. I Agrias fall ligger fokus i 
förbättringsarbetet på framgångsfaktorerna att skapa förutsättningar vilket skulle kunna ge en 
indikation på att denna faktor är viktigast att uppfylla.  

5.2 Nuvarande förbättringsarbete på Production Surfactants 
Kartläggningen av det nuvarande förbättringsarbetet på Production Surfactants grundar sig på 
informella samtal och ostrukturerade intervjuer med medarbetare på Production Surfactants och 
Surfactants Europe under tidsperioden september till december 2005. Nedanstående 
sammanfattning är författarens tolkning av nuläget.  

5.2.1 Produktion i världsklass 
På Production Surfactants har kvalitets- och förbättringsarbete i olika former utförts under en 
längre tid. Olika program för att förbättra kvaliteten har införts, men inget av dessa koncept har 
landat och blivit en levande del av verksamheten enligt fabrikschef, Stefan Svensson (2005). 
Enligt Svensson (2005) infördes visionen ”Produktion i världsklass” i april 2003 för att 
konkurrera bättre på marknaden. Med visionen menas att företaget vill producera och leverera 
produkter snabbare, med högre kvalitet och till en lägre kostnad. Efter framtagandet av visionen 
gjorde ledningen en prioritering av kritiska framgångsfaktorer som de ansåg viktiga att uppfylla 
för att nå målet, varav en var att arbeta med ständiga förbättringar.  
 
Arbetet för att uppnå visionen koncentreras kring fyra byggstenar; Human relations, Affärsmässighet, 
Ständiga förbättringar och Processorienterat arbetssätt. Med Human relations beskriver Svensson (2005) 
att företaget avser att öka engagemang och initiativ hos medarbetarna samt att betona att 
engagemang också är en skyldighet. Med Affärsmässighet menar Svensson (2005) att det är 
viktigt att ta hänsyn till helheten kopplat till hela organisationen inte bara Production Surfactants 
egen del.  
 
Vid införandet av Produktion i världsklass kartlades verksamhetens processer för att skapa ett 
processorienterat arbetssätt. Ansvarig processägare, processens leverantörer och kunder samt 
kritiska framgångsfaktorer för processerna identifierades. Processkartorna finns tillgängliga på 
företagets nätverk i programmet Control ES för att kunna användas av alla medarbetare. Kritiska 
mål och mätetal för företaget har upprättats i samma datorprogram så att medarbetarna lätt ska 
kunna se hur väl företaget uppfyller sina mål. Production Surfactants övergripande processkarta 
kan ses bilaga 4. Enligt Quality Controller, Lena Cooper (2005), ska alla dokument och rutiner 
som behövs för det dagliga arbetet finnas tillgängliga i processkartorna istället för att använda 
pärmar som tidigare. Dock beskriver Cooper (2005) att endast ett fåtal personer aktivt arbetar 
med systemet och att alla medarbetare inte har kunskap om hur det fungerar vilket begränsar 
användningen. Cooper (2005) redogör också att uppdateringar av dokument tar lång tid och de 
dokument som finns i systemet är inte alltid aktuella vilket medför att kartorna inte blir ett 
levande verktyg.  
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Inom området Ständiga förbättringar betonar Svensson (2005) att förändring är en förutsättning 
för utveckling och att omvärldens allt högre förändringstakt ställer högre krav på verksamheten. 
Dessutom poängteras det att alla har ett ansvar att vara delaktiga och att vägen mot världsklass 
inte är spikrak. Med det sistnämnda menas enligt Svensson (2005) att förändringar, både interna 
och från omvärlden, ständigt påverkar arbetsvardagen och medför att man inte alltid kan 
fokusera på konkret ”världsklassarbete”. Dock så innebär inte detta att företaget kompromissar 
med denna vision. Enligt Svensson (2005) gäller det att skapa en kulturell förändring, rätt 
inställning och förståelse, för att ständigt ha produktion i världsklass i tanken i allt som utförs.  

5.2.2 Nuvarande arbetssätt för förbättringar 
Idag finns ingen systematik för hur förbättringsarbete ska bedrivas och inte heller någon ansvarig 
person för att driva arbetet. Dock finns ett antal arbetssätt i verksamheten som hanterar 
förbättringsmöjligheter, men ingen struktur eller överblick om hur dessa hänger samman. För att 
tydliggöra de olika arbetssätten har författaren sammanfogat dessa i en struktur i figur 5-1.  
 

 
 

Figur 5-1. Nuvarande arbetssätt för förbättringsmöjligheter 

5.2.2.1 Förslagssystem 

Production Surfactants har som många andra företag ett förslagssystem som förhandlats fram 
mellan facket och arbetsgivaren med tydligt regelverk för hantering och belöningar. 
Förslagssystemet fungerar enligt Svensson (2005) inte som företaget önskar, utan resulterar i få 
förslag. Dessutom anser Svensson (2005) att systemet premierar förslag som ligger långt bort från 
den egna arbetsmiljön, vilket är tvärt emot det företaget vill uppnå.  

 
Enligt förslagskommitténs ordförande, Björn Thelander (2005) är tanken att det gemensamma 
förslagssystemet i Stenungsund endast ska behandla administrativa förslag som uppkommer på 
enheterna Surfactants Europe, Cellulosic Specialities och Functional Chemicals i Stenungsund. 
För förslag som rör arbete på fabriksområdet finns ingen gemensam hantering i dagsläget. Istället 
är det enligt Joakim Plytz (2005), som tidigare arbetat med den gemensamma 
förslagsverksamheten, fabrikschef Stefan Svensson som ansvarar för hantering av förslag i 
produktionen. Fabrikschefen har dock varken tid avsatt till detta arbete eller något system för hur 
hanteringen av förslagen ska gå till. Detta leder till att hanteringen av förslag på förbättringar tar 
mycket lång tid och det är svårt för medarbetarna att se vad som händer med deras förslag. Enligt 
medarbetaren Fredrik Wijk (2005) händer ofta ingenting alls, utan förslagen blir bara liggande 
utan att någon utreder dem. Detta har enligt Wijk (2005) skapat en negativ inställning till 
förslagssystemet hos medarbetarna och en minskad motivation till att bidra med idéer.  

Arbetssätt för 
förbättrings-
möjligheter 

Förslags-
system 

Innovationer MBE-dagar 
Avvikelser och 

kund-
reklamationer

Hälsa, säkerhet 
och miljö  

Interna och 
externa 

revisioner 



- EMPIRI OCH ANALYS - 
 

 33

5.2.2.2 Innovationer 

För att tillvarata idéer om nya produkter som uppkommer inom företaget har Forskning och 
utveckling, FoU, upprättat ett idésystem. Enligt FoU-Chef, Eva Österberg (2005) används 
systemet i dagsläget huvudsakligen av FoU, men ska senare också innefatta hela verksamheten 
inom Surfactants Europe. Österberg (2005) påpekar vidare att eftersom generering av idéer om 
nya produkter och processer anses vara en del av arbetsuppgifterna på FoU finns inget 
belöningssystem som i förslagsverksamheten. För att hålla motivationen uppe utses istället 
”Innovator of the quarter” varje kvartal och ”Innovator of the year” varje år.   

5.2.2.3 MBE-dagar 

Medbestämmandedagarna är ett sätt att samla medarbetarna för att diskutera aktuella ämnen. 
Under MBE-dagen i november 2004 diskuterades området ständiga förbättringar och alla 
medarbetare deltog i en övning där de fick kommentera påståenden avseende förbättringsarbetet. 
Övningen beskrivs närmare i metodkapitlet och resultatet av övningen återfinns i bilaga 5.  
 
Sammanfattningsvis resulterade övningen i några områden som medarbetarna ansåg behövdes 
förbättras. Det var bland annat att det tar för lång tid att få svar på förbättringsidéer, att det inte 
firas om något går bra och att det är svårt att se vilka förbättringsarbeten som pågår och dessas 
status. Övningen visade också att tid inte avsätts för ständiga förbättringar, att förbättringsidéer 
tappas bort, att det görs onödigt arbete samt att strukturen på förbättringsarbetet är dålig. Runt 
de åtta områden som företaget enligt övningen var sämst på togs idéer fram hur dessa områden 
skulle kunna förbättras, men ingen av dessa har genomförts.  

5.2.2.4 Avvikelser och Kundreklamationer 

Trots en strävan efter att alltid tillverka och leverera produkter snabbt, med hög kvalitet och till 
låg kostnad händer det ibland att en produkt eller process avviker från det planerade. För detta 
har Production Surfactants en avvikelsehantering. Denna finns reglerad i ett dokument om 
avvikelsehantering som beskriver hur olika avvikelser inom ett specifikt område ska registreras. 
De olika avvikelserna dokumenteras främst i två datasystem Opportunity For Improvement 
(OFI) och Local Opportunity For Improvement (LOFI).  
 
Opportunity for Improvement (OFI) är ett gemensamt datasystem för Surfactants Europe som 
startades upp 1998 och i första hand behandlar kundreklamationer. Programmet finns tillgängligt 
på företagets intranät och syftet är enligt Quality Assurance, Tomas Håård att det ska vara 
tillgängligt för alla anställda inom organisationen. Local Opportunity for Improvement (LOFI) 
startades upp i april-maj 2005 och är ett lokalt system för fabriken i Stenungsund. Detta system 
tar hand om avvikelser i den dagliga verksamheten lokalt, med fokus på in- och utleveranser. 
Endast avdelningschefer har fått utbildning i användningen av programmet, men tanken är enligt 
Håård att alla medarbetare ska kunna använda det i framtiden.  

5.2.2.5 Hälsa, säkerhet och miljö 

För hanteringen av de tillbud4 och olyckor avseende hälsa, säkerhet och miljö som uppkommer 
inom företaget finns ett eget IT-system, Flexite. Systemet har funnits sedan 1997 och är enligt 
Arne Carlsson (2005), som arbetar med systemet, tillgängligt för alla anställda på fabriksområdet, 
vilket innebär anställda på Production Surfactants, Functional Chemicals samt 
underhållsentreprenören Dalkia.  
 
För att arbeta mer förebyggande med hälsa, säkerhet och miljö infördes BBS, Beteende Baserad 
Säkerhet, för ungefär ett år sedan. BBS går enligt Carlsson (2005) ut på att medarbetare 
                                                 
4 Händelse som kunde ha medfört en olycka.  
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observerar varandra när de utför olika arbeten för att hitta styrkor och förbättringsmöjligheter i 
hanteringen. Målet är enligt Carlsson (2005) att alla som vill ska få utbildning i BBS, men ännu är 
inte alla medarbetare utbildade.  
 
För att ytterligare förbättra säkerheten planeras det enligt Carlsson (2005) att införa ett nytt 
program, Take 2 & 2. Syftet med programmet är enligt Carlsson (2005) att göra en 
riskbedömning innan arbeten som kräver arbetstillstånd genom att använda en checklista. Efter 
avslutat arbete genomgås en liknande lista för att säkerställa att inga risker kvarstår samt att 
jobbet är slutfört som önskat.  

5.2.2.6 Interna och externa revisioner  

Production Surfactants är certifierat enligt ISO9000, ISO14000 samt GMP5 och både interna och 
externa revisioner utförs regelbundet på företaget. De revisionsbrister och kommentarer om 
förbättringsmöjligheter som uppkommer vid revisionerna utreds genom att en ansvarig person 
utses för att åtgärda dessa. Ansvariga kan enligt Håård (2005) vara PLG-medlemmar, dvs. 
medlemmar i ledningsgruppen på Production Surfactants, eller processägare. Enligt Håård (2005) 
upptäcks ungefär ett 50-tal revisionsbrister per år varav drygt hälften kommer från interna 
revisioner. Håård (2005) beskriver också att det inkommer ungefär lika många kommentarer om 
tips på förbättringar. Antalet förbättringsförslag som inkommer från revisionerna har enligt 
Håård (2005) ökat med tiden, men inte bristerna. 

5.2.3 Analys av Production Surfactants nuvarande förbättringsarbete 
En av de förutsättningar som Lillrank et al (2001) beskriver, förmåga att lösgöra sig och tro att 
det finns bättre sätt att göra saker, finns enligt författaren på Production Surfactants då de startat 
upp arbetet med ”Produktion i världsklass” och ständiga förbättringar. Det visas också av de 
många olika verktyg och arbetssätt som företaget infört under årens lopp för att utveckla 
verksamheten. Den andra förutsättningen enligt Lillrank et al (2001), att ha resurser att satsa, är 
inte lika enkel att svara på. När det gäller resurser är det ofta en prioriteringsfråga där ledningens 
inställning till arbetet är av stor betydelse.  
 
Kvalitetsarbetet på Production Surfactants i Stenungsund vilar på en bra grund med visionen 
”Produktion i världsklass” och fokus på byggstenarna Processorienterat arbetssätt, Human relations, 
Affärsmässighet och Ständiga förbättringar. Två av dessa byggstenar, Processorienterat arbetssätt och 
Ständiga förbättringar, kan direkt kopplas till hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling. Byggstenen 
Human Relations innefattar frågor som berör hälsa säkerhet och miljö, kompetens, engagemang, 
ansvar och att arbeta tillsammans, ledarskap och kommunikation. Detta kan kopplas till 
hörnstenen att skapa förutsättningar för delaktighet och den viktiga faktorn engagerat ledarskap. 
Affärsmässigheten handlar om att skapa en helhetssyn på verksamheten vilket också betonas inom 
offensiv kvalitetsutveckling. Detta innebär att man ska se Production Surfactants som en del i 
kedjan att göra kunderna nöjda och betonar vikten av kunden i centrum. Affärsmässigheten handlar 
mycket om att ha rätt kostnadsinput, vilket innebär att rätt produkt får ta på sig den kostnad den 
genererar. Detta kan kopplas till att basera beslut på fakta. Grunden till alla de olika delarna inom 
offensiv kvalitetsutveckling finns därmed hos Production Surfactants vilket är positivt eftersom 
en samverkan mellan dessa är viktig enligt Bergman och Klefsjö (2000). För att uppnå ett 
effektivt förbättringsarbete behövs också arbete med de övriga grundstenarna  
 
En viktig utgångspunkt för effektivt och framgångsrikt förbättringsarbete är enligt Sörqvist 
(2004) att utgå från helheten och tvärfunktionellt processtänkande. Han menar också att det är 
viktigt att alla led i verksamheten involveras i förbättringsarbetet. Genom kartläggningen av 

                                                 
5 Good Manufacturing Practice + for feed Additives, ett regelverk framtaget för tillverkning av djurfoderadditiv. 
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företagets processer har en företagsgemensam bild av företagets processer skapats. Dessutom har 
ansvar definierats, vilka kunder och leverantörer som processen är till för samt vilka kännetecken 
som indikerar på att processen fungerar som önskat. Processkartorna kan enligt författaren därför 
ses som en bra grund till det fortsatta förbättringsarbetet. Då företaget har den nödvändiga 
helhetsbilden av dagsläget, kan de också bidra till att göra det bättre. Dock används inte 
processkartorna i den utsträckning som önskas och är än så länge inget levande verktyg i 
verksamheten, vilket tyder på att processorienteringen kan utvecklas ytterligare. 
 
Avseende förbättringsarbetet anser författaren att det finns stora möjligheter till att ytterligare 
utveckla området för Production Surfactants. De tidigare beskrivna arbetssätten för 
förbättringsmöjligheter tar hand om möjliga förbättringsområden, men för de anställda tror 
författaren att det är svårt att se vilka delar de själva bidrar med och var just deras förbättring 
finns. En annan risk med dessa olika system tror författaren är att något område faller mellan 
stolarna och därför inte täcks upp. Det största enskilda problemet är dock enligt författaren att ta 
tillvara på medarbetarnas idéer då det befintliga förslagssystemet inte fungerat som företaget 
önskar. Östberg (1999) visar också på att förslagssystem i många fall hämmar kreativiteten, vilket 
är motsatsen av vad Production Surfactants enligt Svensson (2005) vill uppnå. 

5.3 Underlag för identifiering av brister i förbättringsarbetet 
Genom att jämföra Production Surfactants förbättringsarbete med de framtagna 
framgångsfaktorerna kan de största bristerna i förbättringsarbetet identifieras. Underlag till denna 
analys är resultatet av pluppövningen på MBE-dagen 2004 samt en gruppintervju. 

5.3.1 Pluppövning 
Sammanfattningsmatrisen i kapitel 4.3 av Sörqvists, Sandholms och Lillranks framgångsfaktorer 
visar på att övergripande behöver medarbetarna ha vilja och engagemang att delta i 
förbättringsarbetet, rätt förutsättningar för att bedriva arbetet samt veta vad som förväntas av 
dem genom tydliga mål och förväntningar. Utifrån denna matris har en lista på framgångsfaktorer 
sammanställts uppdelad på; vilja och engagemang att delta i förbättringsarbetet, skapa rätt 
förutsättningar för att bedriva arbetet samt tydliga mål för förbättringsarbetet och klara 
förväntningar. Var och en av dessa har sedan brutits ned i ett antal kriterier och utifrån dessa har 
Production Surfactants analyserats. För framgångsfaktorer och kriterier, se bilaga 6. 
 
Genom att jämföra resultatet från MBE-dagens pluppövning 2004 med framgångsfaktorerna har 
Production Surfactants förbättringsarbete utvärderats. Analysen har sammanställts i en matris, se 
bilaga 7. I matrisen identifieras att det största bristområdet som fick en negativ totalsumma är att 
skapa förutsättningar för förbättringsarbetet och den främsta styrkan är skapa vilja och 
engagemang. Siffrorna ger inga absoluta värden utan anger endast resultatet i stora drag eftersom 
det finns olika antal påståenden för respektive kriterium samt att påståendena ej är anpassade till 
att svara på alla dessa kriterier. En positiv summa kan därmed ses som en indikation på att 
kriteriet är uppfyllt, medan en negativ summa indikerar på en brist. Summornas storlek bör dock 
inte jämföras i allt för stor grad.  

5.3.2 Intervju med arbetsgruppen 
Då pluppövningens påståenden inte var framtagna för att analysera de framgångsfaktorer som 
författaren identifierat, var vissa områden svåra att analysera då inga påståenden som beskriver 
dessa fanns tillgängliga. Därför utfördes ytterligare en analys av nuläget genom en gruppintervju 
med en arbetsgrupp sammansatt för att fungera som stöd till författaren i examensarbetet. Detta 
gjordes för att säkerställa att beslutsunderlaget för identifiering av brister baserats på fakta. 
Intervjun utfördes den 18/10-2005 och resultatet sammanfattas nedan. För övriga kommentarer 
som uppkom under intervjun, se bilaga 8. 
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5.3.2.1 Vilja och engagemang 

Enligt arbetsgruppen förekommer ledningens engagemang i förbättringsarbetet i teorin, men inte 
i praktiken. Arbetsgruppen anser att ledningen inte praktiskt stödjer eller tillsätter resurser till 
förbättringsarbetet.  
 
Enligt arbetsgruppen deltar medarbetarna i produktionen i förbättringsarbetet genom utförande 
av förbättringar i det dagliga arbetet. Dock poängterar gruppen att mycket få förbättringsförslag 
inkommer den formella vägen via förslagssystemet, vilket medför att resultatet inte synliggörs. 
Eftersom förslagen inte tas om hand i förslagssystemet beskriver arbetsgruppen att medarbetarna 
hellre genomför förslagen själva om det är möjligt. Annars pratar de med lämplig person för att 
vidareförmedla förslaget.  

5.3.2.2 Förutsättningar 

Förbättringsarbetet sker enligt arbetsgruppen utan någon fastställd arbetsgång och anpassas efter 
den rådande situationen. Beroende på vad förbättringarna handlar om berättar arbetsgruppen att 
de kontaktar olika personer. I dagsläget finns ingen person som ansvarar för förbättringsarbetet, 
men främst är PQC-avdelningen inblandad i förbättringsfrågor. Trots att ingen arbetsgång finns 
beskriver arbetsgruppen att vissa moment måste genomgås för att kunna genomföra förslagen. 
Framförallt handlar det om att erhålla resurser och för detta behöver kalkyl upprättas och 
anhållande om pengar göras. Inom Production Surfactants används inte heller någon arbetsgång 
för genomförande av stora projekt som skulle kunna vara användbar i förbättringsarbetet.  
 
Arbetsgruppen anser att ett stort problem i det nuvarande förbättringsarbetet är bristen på 
resurser. Resurser för förbättringsarbetet tillsätts inte, varken i tid eller pengar, vilket gruppen tror 
är en förutsättning för att kunna bedriva ett effektivt förbättringsarbete.  

 
Genomgående anser arbetsgruppen att personalen besitter den kunskap som behövs för att klara 
sina arbetsuppgifter under driften. Arbetsgruppen anser dock att kompetensen för vissa 
arbetsområden ibland ligger hos ett fåtal nyckelpersoner. Detta gäller framförallt avseende 
utbildningar som bara vissa medarbetare har, exempelvis hjärt- och lungräddning samt ställverk. 
Att bara några personer kan vissa arbetsuppgifter skapar problem vid semestrar eller sjukdom 
eftersom ingen person kan ta över arbetsuppgifterna. Detta upplevs framförallt som ett problem 
på tjänstemannasidan.  
 
I produktionen finns så kallade körningsföreskrifter som operatörerna ska följa. Dessa är enligt 
arbetsgruppen upprättade av andra personer än de som ska följa dem och operatörerna tycker att 
det finns bättre sätt att utföra arbetet vilket medför att föreskrifterna inte följs. Dock påpekar 
arbetsgruppen att medarbetarna ändå håller sig inom ramen för säkerheten i sitt arbete. 
Arbetsgruppen anser att dessa föreskrifter istället borde skivas av operatörer i samråd med PQC.  
 
Det enda av de befintliga arbetssätten för förbättringsmöjligheter som enligt arbetsgruppen 
verkligen används av operatörerna är tillbudssystemet Flexite. Enligt arbetsgruppen känner 
operatörerna knappt till OFI och LOFI. Processingenjören i gruppen ansåg dock att han ibland 
hade användning för OFI.  
 
Arbetsgruppen anser att processtänkandet i organisationen inte riktigt har gått fram. De 
framtagna processkartorna ser arbetsgruppen som en dagslända som inte används i det dagliga 
arbetet. Arbetsgruppen anser att kartorna mest är framtagna av ledningen och personer på högre 
nivåer utan operatörernas påverkan. Därför tror gruppen att processkartorna mer beskriver hur 
företaget vill att det ska vara än hur det verkligen är. Enligt arbetsgruppen används kartorna i 
huvudsak en gång per år vid ISO-revisioner. Arbetsgruppen tror att en ytterligare anledning till 
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att kartorna inte används frekvent är att alla inte har tillgång till programmet. Eftersom kartorna 
inte används känner få till hur företagsprocesserna ser ut. Dessutom anser arbetsgruppen att det 
förekommer lite gruff mellan de olika avdelningarna och en inställning att man inte ska lägga sig i 
varandras problem, vilket minskar processtänkandet att hjälpas åt över avdelningsgränser. 
Arbetsgruppen beskriver att produktionsledarna på både EMU och STF mer har blivit planerare 
än ledare. Därför diskuteras arbetssätt mycket lite, något som delar av arbetsgruppen tror att 
företaget skulle behöva göra mer. Nu finns det exempelvis många olika körsätt för en och samma 
produkt, vilket kan bidra till en varierande produktkvalitet. 
 
Några verktyg eller metoder för förbättringsarbete används inte enligt arbetsgruppen. Den enda 
satsningen på förbättringsarbete var under MBE-dagen förra året, men ingen utbildning i 
metoder för förbättringsarbete utfördes då. Arbetsgruppen skulle gärna vilja ha utbildning från 
någon som har utfört förbättringsarbete inom samma typ av industri för att utbyta erfarenheter. 
Detta på grund av att kemisk industri är hårt reglerad av lagar och krav och att det därför kanske 
krävs förbättringsarbete utformat på ett annat sätt för att lyckas. 
 
Avseende utbildningar anser arbetsgruppen att det bara blir färre utbildningar i företaget. De 
anser att det kommer ut dålig information om de utbildningar som ska hållas, vilket medför att 
det är svårt att anmäla sig och vid ett flertal tillfällen har utbildningarna ställts in. Arbetsgruppen 
har en känsla av att Production Surfactants håller sig till minsta lagstadgade utbildningsnivå, men 
inget mer än så. De utbildningar som förekommit främst under senare tid har behandlat säkerhet 
(brandutbildning, ställverk, farligt gods osv.) samt någon utbildning i kemiska reaktioner.  

5.3.2.3 Mål och förväntningar 

Då de kemiska produkter som tillverkas på Production Surfactants är abstrakta och har 
produktnamn i form av siffror och bokstäver tror författaren att det inte alltid är helt tydligt för 
operatörerna att se vad slutprodukten kommer att bli. På STF känner man enligt delar av 
arbetsgruppen till vilka produkter som tillverkas och var de går. På EMU är inte detta lika tydligt 
för operatörerna. Vid framtagandet av körningsföreskrifterna försöker man få med 
slutanvändningsområdet för att tydliggöra produktens uppgift och slutliga kund.  
 
Arbetsgruppen anser de inte känner till Production Surfactants mål speciellt bra. De menar att 
Production Surfactants mål är aktuella en gång per år på MBE-dagen. En i arbetsgruppen sade ” 
målen är ett lite spel för galleriet, allt handlar ändå bara om att få ut ton, ton och åter ton”. Eftersom 
datasystemet Control ES, där målen finns definierade och statusen syns, inte används av alla är 
det få som tittar på målen och vet om de uppfylls. Kunskapen om målen för förbättringsarbetet 
är inte heller särskilt stor enligt arbetsgruppen. Enligt gruppen sker uppföljning inte kontinuerligt 
på Production Surfactants. Arbetsgruppen har en känsla av att det mesta rinner ut i sanden efter 
ett tag och det som införs bara blir dagsländor. 

5.4 Identifiering av bristområden 
Genom att väga samman resultatet från pluppövningen och intervjun har Production Surfactants 
bristområden identifierats. Resultatet av analysen sammanfattas nedan. 

5.4.1 Vilja och engagemang att delta i förbättringsarbetet 
 

 Ledningens engagemang. Hos ledningen finns ett tydligt engagemang och en stor vilja att 
arbeta med förbättringsarbete vilket påvisas av initiativet att göra 2005 till 
förbättringarnas år. Pluppövningens påståenden inom detta område behandlar chefernas 
förbättringsarbete vilket innefattar chefer på alla nivåer, inte bara ledningen. Påståendena 
visar på att cheferna är engagerade och positiva till förbättringsarbete samt att de till viss 



- EMPIRI OCH ANALYS - 
 

 38

del föregår med gott exempel. Från intervjun med arbetsgruppen framkom dock att 
engagemanget inte går fram i praktiken. Resurser till förbättringsarbete avsätts inte, vilket 
ger medarbetarna känslan att området inte prioriteras. Gruppen ansåg inte heller att 
ledningen själva deltar i förbättringsarbetet och föregår med gott exempel. 

 
 Medarbetarnas engagemang. Utifrån pluppövningen kan urskiljas att medarbetarna inser 

vikten av förbättringsarbete och är motiverade till att delta i arbetet. Många anser att de 
tar ansvar för att förbättra verksamheten och att de bidrar till förbättringar. Dock deltar 
inte alla i förbättringsarbetet och bara ett fåtal anser att de lämnar förbättringsidéer. Från 
intervjun framkom att många deltar i förbättringsarbetet genom att de bidrar till 
förbättringar i det dagliga arbetet, men att få förslag kommer in den formella vägen via 
förslagssystemet eftersom systemet inte fungerar tillfredställande.  

 
 Anpassa förbättringsarbetet till verksamhetens kultur och situation. Angående förbättringsarbetets 

anpassning till kulturen finns inga påståenden från pluppövningen som besvarar detta. 
Dock finns påståenden som visar på en företagskultur med öppen atmosfär. 
Arbetsgruppen ansåg att klimatet är byråkratiskt och att beslut tar lång tid.  

5.4.2 Skapa rätt förutsättningar för att bedriva arbetet 
 En stödjande infrastruktur för förbättringsarbetet som är anpassad till verksamheten med tydliga roller 

för att snabbt och effektivt kunna agera. Enligt pluppövningen har Production Surfactants dålig 
struktur på sitt förbättringsarbete, ansvar och roller är inte tydligt fördelade, hanteringen 
av förbättringsförslagen går långsamt och det är svårt att se vilka arbeten som pågår. 
Dessutom anser medarbetarna att en del bra förbättringsidéer tappas bort. Detta 
bekräftas av arbetsgruppen som poängterar att förslagssystemet fungerar dåligt och det 
inte finns något systematiskt sätt för att hantera förbättringar. Arbetsgruppen poängterar 
också att dåligt med tid avsätts och det är svårt för medarbetarna att följa med i vad som 
händer i förbättringsarbetet. 

 
 Val av rätt personer för att styra, driva och stödja förbättringsarbetet. I pluppövningen finns inga 

påståenden som besvarar detta område. Enligt arbetsgruppen finns det idag ingen utsedd 
person som ansvarar för förbättringsarbetet och inte heller någon tydlig rollstruktur. 
Beroende på vilken typ av förbättring det gäller så kontaktas olika personer, framförallt på 
PQC-avdelningen. 

 
 Tillgängliga resurser för att bedriva förbättringsarbetet. Endast en fråga i pluppövningen 

behandlade detta område och indikerade att tid inte avsätts för förbättringsarbete. 
Arbetsgruppen bekräftade detta samt att inte heller pengar eller befogenheter ges till 
förbättringsarbetet. Arbetsgruppen tror att detta är en bidragande faktor till svårigheten 
att snabbt genomföra förändringar då det är krångligt och tar lång tid att i varje enskilt fall 
äska pengar till förbättringar.  

 
 Logisk arbetsgång och kunskap om metoder och verktyg för faktabaserad problemlösning. Även inom 

detta område finns få påståenden från övningen. Dessa visar på att medarbetarna inte 
alltid arbetar utifrån fakta och att förebyggande arbete för kvalitetsavvikelser är litet. I 
intervjun med arbetsgruppen framkom att ingen arbetsgång eller några rutiner används i 
förbättringsarbetet. Gruppen beskrev också att medarbetarna inte heller har någon 
kunskap om verktyg eller metoder för faktabaserad problemlösning 

 
 Kunskap om verksamheten och dess produkter och processer. Kunskapen om verksamheten verkar 

enligt pluppövningen vara något bristfällig. Övningen visar på att de instruktioner som 
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finns anses bristfälliga och att de inte följs och förbättras, vilket bekräftas av 
arbetsgruppen. Enligt arbetsgruppen har personalen tillräcklig kunskap för att utföra sina 
arbetsuppgifter. Ibland finns dock en risk i att viss kompetens är kopplad till få personer 
och då dessa är borta finns ingen annan som kan området. Inte heller processkartorna 
som utformats används av operatörerna och inget processtänkande har arbetats in. Av de 
olika IT-system som finns för att ta upp förbättringsmöjligheter är det endast 
tillbudssystemet, Flexite, som används kontinuerligt av operatörerna. 

 
 Utbildning. I pluppövningen finns inga påståenden som behandlar utbildningsfrågor. 

Arbetsgruppen anser att det överlag blir färre utbildningar i företaget. De utbildningar 
som förekommit främst under senare tid har behandlat säkerhet samt kemiska reaktioner.  

 
 Integrering med befintliga strukturer och processer. Enligt pluppövningen anses 

förbättringsarbetet vara en självklar del av arbetet, men förbättringsarbete diskuteras inte 
frekvent och förbättringar genomförs inte dagligen.  

5.4.3 Tydliga mål och förväntningar för förbättringsarbetet  
 Tydlig kundfokusering och tydliga verksamhetsmål. För Production Surfactants står kunden alltid 

i centrum enligt pluppövningen och medarbetarna anser sig vara goda leverantörer. Dock 
visar övningen på att få anser att de har bra leverantörer, vilket tyder på ett glapp i 
uppfattningen av förväntningar och behov mellan interna kunder och leverantörer. Enligt 
arbetsgruppen är kundfokuseringen hos operatörerna blandad och anses högre på STF än 
på EMU. Medarbetarna känner enligt pluppövningen att de är viktiga för Production 
Surfactants resultat, men få känner till vilka resultat som uppnåtts och medarbetarna 
anser inte att företaget är bra på att mäta resultaten. Arbetsgruppen bekräftade detta 
eftersom målen endast tas upp en gång per år.  

 
 Tydliga förbättringsmål som är kopplade till resultat- och kundfokus. Inom detta område finns 

endast ett påstående från pluppövningen, som visar att förbättringsarbetet inte är inriktat 
mot de viktigaste målen. Bland företagets mål är två inriktade mot förbättringsarbete, 
antal förbättringar inom hälsa, säkerhet och miljö samt antal delaktiga i ständiga 
förbättringar. Då medarbetarna inte är medvetna om målen i sig är de inte heller 
medvetna om förbättringsmålen. Dessutom finns ingen anvisning om vad målet med 
förbättringsarbetet är, det vill säga vad man vill uppnå med förbättringarna. Det är enligt 
författaren inte tydligt att förbättringsarbetet ska resultera i att uppfylla de övriga målen. 
Författaren tror att det därför finns en risk att det bara förbättras för sakens skull utan att 
det bidrar till att uppfylla företagets mål. 

 
 Identifiering och prioritering av lämpliga projekt. Enligt pluppövningen är förbättringsarbetet 

inriktat på att förbättra företagets arbetsprocesser. Dock visar ett påstående i övningen att 
onödigt arbete utförs på Production Surfactants och att de är dåliga på att prioritera 
förbättringsarbeten. Få förbättringar genomförs och medarbetarna upplever att företaget 
inte alltid lyssnar på alla förslag. Enligt arbetsgruppen finns det idag ingen bra prioritering 
av projekt, då ledningsgruppen som ska göra detta sitter på för hög nivå och därför bara 
beslutar om större projekt. Därmed finns ingen ansvarig för prioritering av de mindre 
förbättringarna.  

 
 Regelbunden uppföljning, verifiering och återkoppling av resultaten av förbättringsarbetet. Inom detta 

område finns endast ett fåtal påståenden i pluppövningen, vilka indikerar att Production 
Surfactants inte firar sina framgångar och att få känner att de får uppskattning för utfört 
arbete. Få medarbetare känner till pågående förbättringsarbeten i verksamheten och de 
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känner inte heller till bra exempel på förbättringar som genomförts. Enligt arbetsgruppen 
förekommer inte uppföljning av resultat i någon högre grad på Production Surfactants, 
utan allt har enligt dem en tendens att rinna ut i sanden.  

 
Sammanfattningsvis resulterar analysen i att den övergripande framgångsfaktor som är sämst 
uppfylld är Att skapa rätt förutsättningar för att bedriva arbetet på grund av att denna framgångsfaktor 
påvisat flest bristområden. Förbättringsarbetet saknar en stödjande infrastruktur, det saknas 
personer för att leda förbättringsarbetet, hantering och prioritering av förbättringsprojektet är 
inte definierad och inga fastställda metoder för problemlösning och arbetsgång finns. 
Uppföljning, verifiering och återkoppling är svår att göra utan infrastruktur vilket också är ett 
område som fått negativt resultat. Alla dessa aspekter är starkt sammankopplade och visar på att 
det framförallt är förutsättningar för förbättringsarbetet som saknas.  
 
En positiv aspekt är både ledningens och medarbetarnas engagemang och deras goda inställning 
till förbättringsarbete. Engagemang är enligt den studerade litteraturen en grundförutsättning för 
att kunna genomföra förbättringsarbete och det är därför en god indikation att viljan finns. Dock 
finns en tendens till att chefer inte bidrar lika aktivt som önskat och inte visar sitt engagemang 
tydligt vilket hämmar utvecklingen något. Denna post framstår som mer positiv utifrån 
pluppövningen än enligt arbetsgruppens åsikt. Speciellt ledningens engagemang i praktiken brister 
enligt arbetsgruppen. 
 
Enligt pluppövningen finns övergripande kund- och resultatfokus i företaget, men de enskilda 
svaren inom denna post visar på att endast ett fåtal känner till målen och ännu färre vet om 
målen uppnåtts. Om inte målen är tydliga och kommunicerade ut i verksamheten så är det svårt 
för medarbetarna att sträva efter att uppfylla dem.  
 
Det huvudsakliga bristområdet när det gäller ständiga förbättringar är Att skapa förutsättningar för 
arbetet. Därför har det fortsatta arbetet med att åtgärda bristerna koncentrerats kring detta 
område. Dock kommer även övergripande rekommendationer ges på de övriga bristområdena. 

5.5 Önskemål på framtida förbättringsarbete 
För att på bästa sätt kunna åtgärda bristerna i Production Surfactants förbättringsarbete har stor 
vikt lagts vid att ta upp önskemål från medarbetare och övriga företagsintressenter. Nedan 
beskrivs tre olika forum för dessas åsikter som legat till grund för framtagandet av 
rekommendationerna. Genom att engagera medarbetarna i detta stadium bör åtgärderna vara 
bättre anpassade och medarbetarna tar sannolikt till sig och accepterar åtgärderna bättre. Detta 
ökar sannolikheten att de framtagna åtgärderna både blir ett genombrott i teknik och attityd och 
därmed kan införas framgångsrikt i verksamheten. 

5.5.1 Önskemål från referensgruppen 
På Production Surfactants finns det enligt fabrikschef Stefan Svensson (2005) en tydlig 
uppfattning på ledningsnivå om att förbättringsarbete är viktigt för att kunna konkurrera på 
marknaden. På företaget finns en referensgrupp, ett MBL-forum6, där fack och arbetsgivare 
samverkar för att säkerställa fackets påverkan i viktiga frågor. MBL-forum finns på flera olika 
nivåer inom Akzo Nobel, bland annat finns ett MBL-forum för fabriken. I denna ingår 
fabrikschefen, personalman samt en ordinarie och suppleant från industrifacket respektive PTK7. 

                                                 
6 Forum för Medbestämmandelagen, den lag som reglerar att fackliga organisationer alltid måste informeras/vara 
delaktiga i förändringar. 
7 Privattjänstemannakartellen, ett samlingsorgan för flera olika fackförbund som organiserar tjänstemän i privat 
sektor  
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Gruppen träffas fyra gånger per år och diskuterar bland annat budget, 
medarbetarundersökningen och andra aktuella frågor. Denna grupp hade innan examensarbetets 
början sammanställt en lista på önskvärda egenskaper på det framtida förbättringsarbetet efter en 
brainstormingövning med post-it-lappar. Denna lista återfinns i bilaga 9. 

5.5.2 Träddiagram med arbetsgruppen 
För att identifiera åtgärder som medarbetarna anser vara viktiga för att skapa de förutsättningar 
som Production Surfactants behöver utfördes en övning med träddiagram, som beskrivits tidigare 
i kapitel 3.3.5.1, tillsammans med arbetsgruppen samt en ytterligare operatör. Övningen utgick 
ifrån frågeställningen: Hur kan vi skapa de förutsättningar vi behöver för att bedriva ett effektivt 
förbättringsarbete? 
 
Resultatet av övningen i form av träddiagrammet återfinns i bilaga 10. Sammanfattningsvis 
identifierades åtgärder för de tre i förväg identifierade bristområdena som uppkommit som stora 
problem i den tidigare analysen; Identifiera roller, ansvar och befogenheter, Skapa gemensamt arbetssätt 
samt Tillgång till nödvändiga resurser. Gruppen ville dock också införa områdena Kommunicera 
information och Motivera personalen.  
 
Sammanfattningsvis fick områdena gemensam projektmodell med kontrollpunkter, ett forum för 
förbättringsarbetet, prioritera resurser på ledningsnivån och förmedla information vid skiftavlämning den högsta 
prioriteringen om man bortser från motivationshöjande förutsättningar. Detta visar på att 
gruppen vill ha en struktur i förbättringsarbetet och tydlig information för att kunna delta på ett 
tillfredställande sätt. Dessutom betonades att resurser uppifrån är en grundförutsättning för att 
arbetet ska lyckas. Inom motivationsområdet fick skapa grundläggande ordning och reda, snabbt svar och 
bra motivering på förslag, feedback på hur det går i förbättringsarbetet samt skapa möjligheter från brister och 
problem högst prioritering.  
 
Resultatet var mycket jämnt och ett antal områden fick poäng som låg strax under dessa 
områden. Det fanns en viss svårighet att bedöma effektivitet och genomförande hos åtgärden 
beroende på tolkning av åtgärdens funktion, vilket medförde viss oenighet. Extra intressant är att 
den åtgärd som fick lägst poäng var att chefer ansvarar för förbättringar, vilket motsäger 
Sörqvists (2004) åsikt om att dessa bör styra förbättringsarbetet. Diskussionen kring detta visade 
dock på att anledningen till den låga poängen var att gruppen trodde att cheferna inte skulle ta sig 
tid för förbättringsarbete. Gruppen ansåg att de operativa cheferna redan har fullt upp med 
nuvarande arbetsuppgifter så om de också ska ansvara för förbättringsarbetet tror gruppen att 
detta område kommer att prioriteras bort. Därför tror gruppen mer på att en resurs från PQC 
eller en helt fristående resurs bör ansvara för förbättringsarbetet. 

5.5.3 Enkätstudie på MBE-dag  
På MBE-dagen den 2/12-2005 presenterades examensarbetets dåvarande resultat och 
övergripande rekommendationer av författaren. Därefter fick alla deltagare fylla i en kort enkät 
med frågor avseende rekommendationer på det framtida förbättringsarbetet. Totalt 67 
respondenter deltog i undersökningen och resultatet av enkäten med respondenternas enskilda 
svar återfinns i bilaga 11. 
 
Sammanfattningsvis är medarbetarna positivt inställda till att bedriva förbättringsarbete i grupper. 
Hela 92,3 % hade en positiv inställning, 7,7 % hade ingen åsikt och ingen av medarbetarna var 
negativ till arbetssättet. 
 
Hur mycket tid som medarbetarna på Production Surfactants kan tänka sig att lägga ned på 
förbättringsarbete beskrivs i figur 5-2 på nästa sida. 
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Figur 5-2. Möjlig nerlagd tid på förbättringsarbete per vecka. 

 
Sammanfattningsvis visar diagrammet på att medarbetarna anser att cirka en timme i veckan är 
lämpligt att lägga på förbättringsarbete. Hur många förslag per person och år som medarbetarna 
anser vara rimligt att genomföra beskrivs av figur 5-3 nedan.  
 

 
Figur 5-3. Rimligt antal genomförda förbättringsidéer per medarbetare och år. 

 
Diagrammet visar på att majoriteten av medarbetarna anser att det är rimligt att genomföra 
mellan ett och fyra förslag per medarbetare och år.  
 
Enligt figur 5-4 på nästa sida är det bästa sättet att motivera medarbetarna genom belöningar i 
form av kollektiv bonus och att få se sina förslag till förbättringar genomföras. Under rubriken 
annat framkom ett förslag på belöning i form av pengar. 
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Figur 5-4. Belöningsfaktorer. 

 
Figur 5-5 nedan indikerar att medarbetarna helst vill informeras om förbättringsarbetet via e-mail 
varje månad, men att information på intranätet också var önskvärt. Kommentarer som uppkom 
under rubriken Annat var framförallt muntlig information på möten samt att informationen bör 
finnas tillgänglig i Control ES. 
 

 
Figur 5-5. Önskad informationskanal för förbättringsarbetet. 

 
Övriga kommentarer som framkom gällande förbättringsarbetet var önskemål på tvärgrupper så 
medarbetarna får träffa andra personer än dem som de träffar dagligen samt att befogenheter är 
viktigt. 
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5.6 Åtgärder för bristområden 
Genom att väga samman teorin, referensgruppens önskemål samt resultatet från träddiagrammet 
och enkäten har rekommendationer framtagits för att åtgärda bristerna i Production Surfactants 
förbättringsarbete. Fokus har legat på att skapa rätt förutsättningar för förbättringsarbetet samt 
på att anpassa åtgärderna specifikt för Production Surfactants. Därför har revideringar gjorts efter 
samtal med medarbetare i företaget. Utgångspunkten för åtgärderna har också varit att försöka 
hitta enkla lösningar som inte blir för stora eller krångliga utan är lätta för medarbetarna att ta till 
sig och använda.  

5.6.1 Förutsättningar för att bedriva arbetet 
Då förutsättningar var det största bristområdet från analysen har djupgående rekommendationer 
arbetats fram för att åtgärda bristerna. Dessa sammanfattas i detta kapitel. 

5.6.1.1 En stödjande infrastruktur för förbättringsarbetet 

Det enskilda kriterium som visade på den största bristen i analysfasen var en bristande 
infrastruktur. I dagsläget bedrivs förbättringsarbetet på Production Surfactants helt osystematiskt, 
vilket enligt Sörqvist (2004) leder till att förbättringsarbetet går långsamt, blir tungrott och kräver 
mer resurser än nödvändigt. En infrastruktur för förbättringsarbetet kan vara utformad på olika 
sätt och som hjälp vid utvecklingen av infrastrukturen har Sörqvists (2004) frågeställningar 
beskrivna i kapitel 4.5.1 beaktats.  
 
Specialistbaserat eller gemensamt arbete? På Production Surfactants är huvudsyftet med 
förbättringsarbetet enligt fabrikschef, Stefan Svensson, (2005) att fånga upp många små idéer 
som ligger nära medarbetarnas ordinarie uppgifter i linje med kaizens tankesätt, de inkrementella 
förbättringarna. Därför är Production Surfactants främst intresserad av att skapa ett gemensamt 
förbättringsarbete med allas delaktighet, vilket också förespråkas i teorin.  
 
Individuellt eller grupparbete? Förslagssystemet baserat på individuellt förbättringsarbete fungerar inte 
som företaget önskar vilket är en bidragande faktor till de brister som identifierats. Östberg 
(1999) beskriver att individuellt förbättringsarbete i förslagsverksamhet hämmar kreativiteten hos 
medarbetarna. Därför rekommenderar författaren att frångå detta arbetssätt och istället bedriva 
förbättringsarbetet i arbetsgrupper då bland annat Ljungberg (2000) anser att grupper generellt är 
mer effektiva än individer. 
 
Uppdragsspecifika projekt eller kontinuerliga förbättringsgrupper? Då Production Surfactants i första hand 
vill ta upp inkrementella förbättringar i medarbetarnas dagliga arbete bör kontinuerliga 
förbättringsgrupper vara lämpligt. 
 
Styrt eller självstyrt? Då Production Surfactants strävar efter att identifiera inkrementella 
förbättringar som medarbetarna har stor kunskap om finns möjlighet till självstyre i grupperna 
under förutsättning att medarbetarna är medvetna om företagets övergripande mål och strategier. 
 
Internt eller konsultbaserat arbete? Då Production Surfactants strävar efter att identifiera 
förbättringarna i det vardagliga arbetet som medarbetarna själva har bäst kunskap om bör 
förbättringsarbetet med fördel ske internt, vilket främjar delaktigheten. 

5.6.1.1.1 Förbättringar uppdelade i kategorier 
Sörqvist (2004) och benchmarkingföretaget Agria, har båda delat in sina förbättringar i kategorier 
för att tydliggöra hanteringen av olika typer av förbättringar. Resultatet från 
träddiagramsövningen visar på att gruppen också förespråkar detta upplägg. Författaren 
rekommenderar därför att Production Surfactants delar in sina förbättringar i kategorier. Då 
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syftet med förbättringsarbetet är att ta upp inkrementella förbättringar kommer inte 
förbättringsarbetet utformas för att hantera verksamhetsglobala förbättringar. Inte heller 
individuella förbättringar tas upp då det enligt Sörqvist (2004) är svårt att upprätta ett system för 
dessa då de ofta utförs utan medarbetarnas reflektion. Författaren rekommenderar därmed att 
förbättringarna delas in i lokala och tvärfunktionella förbättringar, där de lokala behandlar det 
som berör en viss process eller avdelning och de tvärfunktionella behandlar flera avdelningar 
och/eller processer. Dessutom rekommenderar författaren att Production Surfactants i början 
fokuserar på lokala förbättringar som är enklare och snabbare att genomföra för att få igång 
arbetet, förankra arbetssättet, tydliggöra resultat och för att arbetsbelastningen inte ska bli för hög 
på inblandade personer. Därefter kan de tvärfunktionella förbättringarna startas upp.  

5.6.1.1.2 Förbättringsgrupper 
Det rekommenderade arbetet med förbättringar utgår från förbättringsgrupper eftersom det 
enligt den teoretiska referensramen anses vara det bästa sättet att ta tillvara på medarbetarnas 
kreativitet. 
 
Förbättringsgrupperna på Production Surfactants kommer att utgöra det som Sörqvist (2004) 
beskriver som den utförande rollen. Enligt Ljungberg (2000) bör gruppernas sammansättas med 
utgångspunkt i det problemområde som ska behandlas, i detta fall de små förbättringarna i 
medarbetarnas närhet. På grund av Production Surfactants organisationsstruktur med femskift på 
EMU och STF, tvåskift på fatningen och dagtidsarbete på övriga avdelningar finns dock 
svårigheter att sammansätta dessa grupper.  
 
En aspekt är hur grupperna träffas i möten. I produktionen föreslår författaren att grupperna 
delas upp efter fabrikstillhörighet för STF och EMU. Detta rekommenderas eftersom 
gruppmedlemmarna enligt Ljungberg (2000) bör ha kunskap om området som ska förbättras. För 
de avdelningsgrupper där alla arbetar dagtid föreslår författaren att tid avsätts på ordinarie 
arbetstid, medan det vid skiftarbete är svårare att hitta en tid där alla kan medverka. För fatningen 
som arbetar i tvåskift går förbättringstid att förlägga vid skiftbytet, genom att förlänga skiftbytet 
något, vilket möjliggör att alla medarbetare på fatningen kan delta. I produktionen där femskift 
förekommer är detta inte möjligt då skiftlagen omväxlande byter av varandra och därmed inte 
alltid träffar samma arbetskamrater. Efter diskussioner med produktionsledning, processingenjör 
och operatörer framgår att de tror att det är viktigt att förbättringsgrupperna innehåller personer 
från olika skift, vilket också Ljungberg (2000) förespråkar. Detta minskar risken att skiften gör 
dubbelarbete och ökar acceptansen av de framtagna förbättringarna. Om skiften jobbar enskilt 
tror författaren att det finns en risk då ett skift föreslår en förbättring att den inte accepteras av 
de andra skiften utan att de istället arbetar på som tidigare, vilket endast åstadkommer ett 
genombrott i teknik och inte i attityd. Enligt Sörqvist (2004) är genombrott i attityd viktigt för att 
undvika förändringsmotstånd och motivationsbrist så att förändringen blir bestående. En 
ytterligare anledning till att sammanföra operatörer från olika skiftlag är att skiftgrupperna, 
speciellt på STF där de bara är två i skiftlaget, är något små i jämförelse med de 
rekommendationer på två till nio personer som bland annat Schalin (1999) och Ahmed et al 
(1999) föreslår. Mindre grupper kan enligt Sörqvist (2004) bidra till risken att den samlade 
kompetensen blir för liten.  
 
En annan aspekt att bestämma är om förbättringsgrupperna i produktionen endast ska bestå av 
operatörer eller om representanter från Underhåll och PQC också bör ingå, som upplägget i 
TPM. Det som talar för grupper med andra kompetenser inkluderade är den typ av industri som 
Production Surfactants tillhör vilken är starkt reglerad av lagar och kräver omfattande 
säkerhetsbedömningar. Detta medför att de beslut som berör förändringar ofta kräver kompetens 
från andra håll än operatörerna. Om denna kompetens ingår i gruppen tror författaren att 
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förbättringsarbetet kan gå snabbare eftersom beslutsvägarna kortas. Författaren tror att fördelen 
med lokala grupper endast bestående av operatörer är att det ger större sannolikhet att alla 
operatörer medverkar och att deras viktiga roll i förbättringsarbetet tydliggörs. Om Underhåll och 
PQC får en plats i dessa grupper tror författaren att det finns en risk att de får expertrollen, som 
Ljungberg (2000) beskriver, och därmed styr arbetet vilket orsakar svårigheter att skapa den 
delaktighet och det engagemang som företaget eftersträvar. Med ovanstående resonemang till 
grund rekommenderar författaren att grupperna, trots vissa fördelar med tvärfunktionalitet, hålls 
lokala då det är de inkrementella förbättringarna som medarbetarna själva kan förändra som 
företaget vill behandla. Dock är det viktigt att grupperna kan ta hjälp av PQCs och Underhålls 
kompetenser som ”konsulthjälp” vid behov i förbättringsarbetet.  
 
Enligt ovanstående resonemang föreslår författaren att grupperna i produktionen sammansätts 
genom förbättringsgrupper för respektive skiftlag. I skiftlagen diskuteras det redan i dagsläget 
förbättringar och syftet med dessa grupper är att ta upp de problem och idéer som uppkommer i 
det dagliga arbetet och vidarebefordra dessa på ett systematiskt sätt. Författaren rekommenderar 
att förbättringsarbetet sker på ordinarie arbetstid och arbetsplats, men att dessa tillfällen planeras 
in så att de återkommer regelbundet, exempelvis varannan vecka. Denna frekvens kan också vara 
lämplig för övriga förbättringsgrupper som ses på ordinarie arbetstid.  
 
I varje förbättringsgrupp rekommenderar författaren att det bör finnas en förbättringshandledare, 
vilket förespråkas av bland annat Ljungberg (2000) och Berger et al (1996). Dennes uppgift är att 
hålla samman och organisera gruppens förbättringsarbete, motivera gruppmedlemmarna samt 
ansvara för att sprida gruppens idéer vidare. Författaren föreslår att förbättringshandledarna i 
skiftgrupperna får en ytterligare roll genom att bilda en skiftöverskridande förbättringsgrupp på 
respektive fabrik. Det vill säga de fem förbättringshandledarna på EMU bildar en grupp och de 
på STF bildar en grupp. Enligt Ljungberg (2000) bör gruppen hela tiden bestå av samma 
gruppmedlemmar eftersom det annars blir en ny grupp som träffas, varvid det inte är lämpligt att 
rotera medverkan i den skiftöverskridande förbättringsgruppen. Fabriksförbättringsgrupperna 
kommer att behöva träffas utanför ordinarie arbetstid på grund av skiftgången och författaren 
rekommenderar att grupperna ses på en fast dag och tid var tredje vecka. Detta stämmer också in 
med skiftcykelns längd på fem veckor så att det inte alltid är samma personer som behöver 
komma in på övertid eller när de jobbat natt. Med tre veckor mellan mötena tror författaren 
också att operatörerna hinner med att utföra de aktiviteter som beslutas på mötena innan nästa 
möte. Mötena bör hållas i närhet till arbetsplatsen och lämplig möteslängd får anpassas efterhand 
med utgångspunkt från möteslängd på ca 2 timmar. Denna möteslängd stämmer också överens 
med medarbetarnas önskemål på nerlagd tid från enkätundersökningen.  
 
Författaren rekommenderar att förbättringshandledarna för respektive skiftlag tar med sig tydliga 
uppdrag till sina skiftgrupper så att alla skiftgrupper diskuterar samma område mellan de 
övergripande mötena för att förenkla målstyrningen.  
 
Avdelningsgrupperna och fabriksförbättringsgrupperna kommer att bedriva det operativa 
förbättringsarbetet för lokala förbättringar för respektive område. Gruppernas uppgifter är att 
förstå och analysera de problem som uppkommer i deras dagliga arbete, finna orsaker, arbeta 
fram förslag på lämpliga åtgärder, genomföra lösningar, säkerställa att resultaten blir bestående 
samt att verifiera och kommunicera uppnådda framgångar. På detta sätt tror författaren att 
Production Surfactants skapar den eftersträvade delaktigheten och ett effektivt förbättringsarbete 
genom de lokala skiftgrupperna och skiftöverskridande fabriksförbättringsgrupperna. 
 
Utöver dessa grupper rekommenderar författaren att tvärfunktionella förbättringsgrupper 
sammansättas för att lösa större och mer komplexa problem som berör flera avdelningar eller 
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områden. Dessa grupper sammansätts för uppdragsspecifika projekt, dvs. personer väljs ut för 
just det projekt som ska utföras för att få en grupp med den sammansatta kompetens som 
behövs för det specifika problemet. Dessa grupper har samma uppgifter som de lokala 
förbättringsgrupperna fast för problem av en mer komplex karaktär som spänner över flera 
avdelningars ansvarsområden.  

5.6.1.2 Rätt personer för att styra, driva och stödja förbättringsarbetet 

Ett annat kriterium som visade på stora brister är att det i dagsläget inte finns någon struktur över 
vem som ska styra, driva och stödja förbättringsarbetet. Som grund till de roller som författaren 
tagit fram ligger det tidigare beskrivna sättet att arbeta i förbättringsgrupper. 

5.6.1.2.1 Förbättringsarbetets organisation och roller 
Från träddiagrammet i bilaga 10 kan urskiljas att gruppen helst vill ha en fristående roll som 
arbetar med förbättringsarbete och optimering och att tron på de operativa chefernas 
engagemang som drivande krafter i förbättringsarbetet är liten. Gruppens åsikt motsäger därmed 
det som i Sörqvist (2004) anser vara det bästa, att den styrande rollen sammanfaller med 
förbättringsansvaret och tilldelas verksamhetens operativa chefer. Författarens tanke är därför att 
skapa en organisering av ansvaret med en frigjord roll som kan ha det övergripande ansvaret och 
fungera som stöd, en förbättringskoordinator, men att ett förbättringsansvar ändå läggs ut på de 
operativa cheferna. Förbättringskoordinatorns uppgift är att driva förbättringsarbetet framåt, 
sköta uppföljning och återkoppling samt att finnas som stöd för förbättringsgrupperna. Detta 
innebär att ge kunskapsstöd till pågående förbättringsprojekt, samordna och koordinera 
förbättringsarbetet, leda och styra förbättringsprojekt, följa upp, sammanställa, sprida 
erfarenheter och kommunicera goda resultat, samt att utbilda i förbättringsarbete och 
problemlösning. En ytterligare rekommendation är att förbättringskoordinatorn ingår som en 
representant i alla förbättringsgrupper under en tid för att bistå med kunskap om metoder och 
verktyg samt underlätta styrningen mot målen 
 
Då Production Surfactants strävar efter ett processorienterat arbetssätt rekommenderar 
författaren att processägarna involveras i förbättringsarbetet och får förbättringsansvar och 
därmed den styrande rollen i förbättringsarbetet. Sörqvist (2004) påvisar att denna roll är den 
viktigaste för att uppnå ett fungerade förbättringsarbete och att det är viktigt att denna roll 
fungerar som önskat. Detta kräver enligt författaren att processägarna får utbildning i 
förbättringsarbete samt att tid frigörs till förbättringsarbete i deras ordinarie arbetsuppgifter så att 
inte förbättringsarbetet blir en extra börda. Annars finns risken att förbättringsarbetet blir lidande 
som övningen med träddiagrammet indikerade på. Företagets huvudprocess, leverera produkt, är 
mycket stor och innefattar större delen av de förbättringsgrupper som skapas, varför ansvaret för 
denna process har delats upp på delprocesser, Produktion och Logistik. 
 
Vid uppstarten av förbättringsarbetet visar många författare, bland annat Sörqvist (2004), på att 
stöd och resurser behövs för att kunna driva arbetet. Därför rekommenderar författaren att en 
stödroll tillsätts för att stödja förbättringskoordinatorn, förbättringsansvariga och 
förbättringsgrupperna. Enligt Sörqvist (2004) utförs stödet till den styrande rollen vanligtvis av 
verksamhetens ordinarie kvalitetsfunktion, vilket författaren tror skulle kunna vara lämpligt även i 
detta fall. Lämpligen genom att medarbetarna inom PQC och Underhåll tar på sig denna 
arbetsuppgift. Författaren tror dock också här att det är viktigt att tid avsätts för 
förbättringsarbetet och att arbetsuppgifterna specificeras för att inte förbättringsarbetet ska 
prioriteras bort till förmån för annat.  
 
Med ovanstående resonemang som utgångspunkt, samt företagets processorientering föreslår 
författaren att respektive processägare får förbättringsansvar samt att en övergripande 
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koordinator för förbättringsarbetet utses för att styra och driva på förbättringsarbetet. Dessutom 
rekommenderar författaren att en stödfunktion för förbättringsarbetet upprättas av PQC och 
Underhåll. Förbättringsarbetet bör ske i förbättringsgrupper som tar hand om två olika typer av 
förbättringar, lokala och tvärfunktionella förbättringar. Den rekommenderade 
förbättringsorganisationens struktur visas i figur 5-6. De olika rollernas uppgifter beskrivs 
närmare i bilaga 12. 
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Figur 5-6. Författarens rekommenderade organisationsstruktur för förbättringsarbetet 

5.6.1.3 Tillgängliga resurser för att bedriva förbättringsarbetet 

För att skapa ett fungerande förbättringsarbete är det enligt Sörqvist (2004) viktigt att ansvaret 
ligger hos personer som kan tilldela resurser. Därför anser författaren att det är viktigt att 
medarbetare med förbättringsansvar också får nödvändiga resurser i form av tid och pengar. 
Detta tror författaren är extra viktigt i början av arbetet då författaren har fått uppfattningen att 
många medarbetare inom Production Surfactants har en något negativ inställning till att saker går 
långsamt och ingenting händer vilket är viktigt att motbevisa i inledningsfasen för att få igång 
medarbetarnas engagemang. 
 
Författarens rekommendation är att en viss tid av de förbättringsansvarigas arbetstid avsätts till 
förbättringsarbete och att det säkerställs att den tiden verkligen används till detta. Det är också 
viktigt att alla medarbetare får resurser i form av kunskap för att kunna bedriva 
förbättringsarbete. 
 
För att genomföra förbättringar kan det ibland krävas investeringar. Författarens förslag är att en 
viss budget avsätts till förbättringsarbete och att varje förbättringsansvarig har en pott att fördela 
för förbättringsarbete i sin process. Lämpligen kan olika investeringsbeslut fördelas på olika 
nivåer, exempelvis att beslut om mindre investeringar upp till ett visst belopp tas av 
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förbättringsgruppen, upp till nästa belopp av förbättringsansvarig och för ännu högre belopp av 
förbättringskoordinator och fabrikschef. Därutöver bör vanliga investeringsbeslut göras för 
tvärfunktionella förbättringar.  

5.6.1.4 Logisk arbetsgång och kunskap om metoder och verktyg 

Författaren rekommenderar att förbättringsarbetet på Production Surfactants drivs i projektform 
då projektarbete skapar fokus på uppgiften på ett tydligt sätt. Sörqvist (2004) berättar som 
tidigare nämnts att förbättringar bör ske enligt en logisk arbetsgång för att kunna åtgärda 
problemen systematiskt och effektivt. För att skapa en arbetsgång har författaren utformat en 
checklista. Checklistan grundar sig på den tidigare beskrivna förbättringscykeln, som 
presenterades i kapitel 4.5.5.1 Tanken med checklistan är att den ska vara enkel att följa men 
samtidigt medföra att förbättringsgrupperna genomgår de viktiga steg som behövs för att 
säkerställa faktabaserad problemlösning. Därför har den utformats som en punktlista på en A4-
sida som ska finnas tillgänglig för förbättringsgrupperna. För checklistan se bilaga 13. I varje fas i 
checklistan ges också exempel på lämpliga problemlösningsverktyg att använda.  
 
För förbättringar som gruppen inte kan hantera själva på grund av otillräcklig kompetens eller 
brist på befogenheter och resurser, går ärendet vidare till närmaste chef, tillika 
förbättringsansvarig processägare för den aktuella processen. Då processägaren bedömer om en 
förbättring ska genomföras bör återkopplingen ske snabbt för att inte riskera att 
förbättringsgruppen tappar motivation. Därför rekommenderar författaren att en tidsgräns 
upprättas för beslutstiden, exempelvis inom en vecka.  

5.6.1.5 Kunskap om verksamheten och dess produkter och processer 

För att öka medarbetarnas kunskap om verksamheten tror författaren att det är viktigt att 
medarbetarna får en klarare bild av sin del i företagets process. Ett sätt att öka processtänkandet 
kan vara att använda sig av synsättet med interna kunder och leverantörer som enligt Schalin 
(1999) bland annat förekommer i kaizen och som också beskrivs av Sörqvist (2000). Genom att 
tydliggöra vilka interna och externa kunder som varje delprocess har samt att ha interna kund- 
och leverantörsmöten, ett arbetssätt som kommer från observationer på Hydro Polymers, 
klargörs kraven och önskemålen på föregående process och hur dessa kan uppnås. Författaren 
tror också att detta kommer skapa ett bättre samarbete mellan avdelningar och processer samt en 
större förståelse för problem, vilket medför en bättre stämning på arbetsplatsen. 

5.6.1.6 Utbildning  

Medarbetare på alla nivåer behöver utbildning i förbättringsarbete för att kunna vara delaktiga i 
förbättringsarbetet på ett effektivt sätt. Förbättringskoordinator, förbättringsstöd, 
förbättringsansvariga samt ledningen bör utbildas i grunderna i förbättringsarbete, gärna också 
genom studiebesök på andra företag inom samma bransch för att kunna diskutera nyttiga 
erfarenheter. De bör också utbildas i verktyg för att själva kunna utföra förbättringsprojekt i 
förbättringsgrupper.  
 
Medarbetare i förbättringsgrupperna behöver få utbildning i olika metoder och verktyg för 
förbättringsarbete och problemlösning. Förslagsvis bör några få enkla verktyg användas till en 
början för att utöka verktygslådan efterhand som förbättringsgrupperna utvecklas. Även 
utbildning inom området kemi eller underhållsarbete kan vara lämpligt för att gradvis utöka 
medarbetarnas arbetsuppgifter så att de kan utföra mer förbättringar själva.  
 
Ett annat bra utbildningsforum är att gå på mässor inom exempelvis kemi och teknik, vilket 
arbetsgruppen förespråkade. Dessutom bör medarbetarna få göra studiebesök på andra 
arbetsplatser inom Production Surfactants för att hitta nya sätt att förbättra verksamheten. Bara 
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genom att öka samarbetet mellan STF och EMU och dela erfarenheter tror bland annat 
arbetsgruppen att många förbättringsmöjligheter kan identifieras. 

5.6.1.7 Integrering med befintliga strukturer och processer 

Genom att ordinarie chefer får förbättringsansvar läggs inte förbättringsarbetet som en 
sidofunktion som riskerar att hamna utanför de ordinarie arbetsuppgifterna. Istället bakas 
förbättringsarbetet in i varje medarbetares arbetsdag och kommer förhoppningsvis att leda till att 
medarbetare på alla nivåer lär sig att se förbättringar i allt som de utför. En viktig aspekt för att 
detta ska fungera är att övervinna att hanteringen av förbättringsidéer tar lång tid och svårigheten 
att ta snabba beslut.  
 
Production Surfactants strävar efter att skapa ett processorienterat arbetssätt vilket kan användas 
i framtagandet av en infrastruktur för förbättringsarbetet. Enligt Nilsson (1999) kan förbättringar 
ses som en stödprocess till företagets huvudprocesser. Genom att beskriva förbättringsprocessen 
i relation till företagets övriga processer tror författaren att medarbetarna lättare kopplar 
förbättringarna till sitt sammanhang och ser gränssnitt och kopplingar till andra processer. 
Författaren rekommenderar att Production Surfactants skapar en processkarta över 
förbättringsprocessen för att klargöra vilka vägar en idé till genomförd förbättring bör gå. Ett 
förslag på en sådan processkarta, kopplad till checklistan, har framtagits av författaren samt 
reviderats i samråd med medarbetare. Denna redovisas i bilaga 14 med instruktioner beskrivna i 
bilaga 15. Dock rekommenderar författaren att denna karta revideras årligen och framförallt efter 
uppstarten av arbetet då sannolikheten är stor att förändringar i förbättringsarbetets upplägg 
kommer att ske. Processen bör enligt författaren också integreras i programmet Control ES, där 
företaget beskriver sina övriga processer, för att tydliggöra förbättringsprocessen betydelse samt 
dess relation till övriga processer. Författarens rekommendation är se förbättringsprocessen som 
en stödfunktion, eftersom förbättringsarbetet ska stödja hela företaget till att förbättra sin 
verksamhet.  

5.6.1.8 Kommunicera information 

Att kommunicera information ingick inte som en egen punkt i de framgångsfaktorer för 
förbättringsarbete som framkommit i teorin, även om det är en förutsättning för att många av de 
andra faktorerna ska fungera, framförallt för återkoppling. Dock så kom detta område upp som 
en viktig punkt i träddiagramövningen, vilket indikerar att det är en viktig förutsättning för just 
Production Surfactants. 
 
Författaren tror att det kommer ta en tid innan det nya arbetssättet för förbättringsarbete är 
implementerat på Production Surfactants och anpassat till verksamheten. Detta innebär att 
förbättringsarbetets upplägg sannolikt kommer att behöva revideras. På grund av detta tror 
författaren att det inte är aktuellt att i dagsläget identifiera dataprogram för hanteringen av 
förbättringsidéerna utan istället ta det när företaget vet hur förbättringsarbetet fungerar och 
vilken typ av dokumentation och information som behövs. Därför föreslår författaren att 
Production Surfactants till att börja med använder sig av enkla dokumentationsmetoder för att 
förbättringsarbetet inte ska bli administrativt jobbigt att hantera.  
 
Från enkäten på MBE-dagen uppkom att medarbetarna främst vill informeras om 
förbättringsarbetet via e-mail månadsvis eller genom information på intranätet. Många tyckte 
också att en anslagstavla på varje arbetsplats som visar pågående förbättringsarbete på 
avdelningen. Detta är ett enkelt sätt att tydliggöra information om vilka förbättringar som pågår 
på respektive arbetsplats som uppkom som förslag från träddiagrammet. Detta gör att alla kan få 
en överblick över pågående arbete och dess status. Nackdelen med denna typ av listor är att 
informationen inte är lättillgänglig för andra än de på avdelningen. En del tyckte också att det 
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skulle kunna vara lämpligt att informationen finns i en mapp på datanätet. Författaren 
rekommenderar att ett av dessa kommunikationssätt, lämpligen e-mail eller intranätet, väljs som 
informationskanal för förbättringsarbetet för att inte informationsmängden ska bli för stor. Detta 
ansvar ges lämpligen till förbättringskoordinatorn som får till uppgift att sammanställa och 
förmedla resultatet av förbättringsarbetet. Detta bör ske kontinuerligt så att grupperna har 
möjlighet att se hur de ligger till och öka takten om det behövs. En stor utvärdering bör också 
utföras av koordinatorn varje år. På EMU och STF tror dock författaren att det också kan vara 
lämpligt att upprätta anslagstavlor för pågående arbeten för att sprida information mellan skiften 
om vilka förbättringar som pågår på arbetsplatsen eftersom de olika skiftlagen inte ses. 

5.6.2 Övriga åtgärder 
Nedan presenteras de övergripande rekommendationer som tagits fram för att åtgärda de brister 
som rör vilja och motivation hos medarbetarna samt mål och förväntningar som identifierats i 
förbättringsarbetet på Production Surfactants.  

5.6.2.1 Vilja och engagemang att delta i förbättringsarbetet 

5.6.2.1.1 Ledningens engagemang 
Enligt Sörqvist (2004) är ledningens bristande engagemang en av de vanligaste anledningarna till 
att förbättringar misslyckas. Scenariot på Production Surfactants liknar det som Sörqvist (2000) 
beskriver som vanligt, att ledningen har en teoretisk förståelse för betydelsen av förbättringar 
men brister i det aktiva arbetet att agera som förebild och driva på andra i förbättringsarbetet. 
Det finns en grundläggande vilja för att arbeta med förbättringsarbete, men detta går inte fram till 
medarbetarna i praktiken. Ledningen behöver agera mer praktiskt och föregå med gott exempel i 
förbättringsarbetet.  
 
För att kunna åstadkomma detta rekommenderar Sörqvist (2004) utbildningar gällande 
förbättringsarbete på lednings- och chefsnivå, vilket författaren tror kan vara lämpligt även i 
Production Surfactants fall. En annan rekommendation från författaren är att ledningen bör 
föregå med gott exempel genom att själva genomföra förbättringar i sitt dagliga arbete som de 
kan visa på för medarbetarna. Dessutom rekommenderar författaren att förbättringsarbete ska 
vara en stående punkt på ledningsgruppmötena för att det ska få prioritet och synliggöras för alla.  

5.6.2.1.2 Medarbetarnas engagemang 
Från analysen framkom att ett problem är att medarbetarna har tappat tron på det nuvarande 
förslagssystemet och därmed viljan att bidra med förbättringsidéer via förslagssystemet. Detta 
medför också att det är svårt att följa upp och belöna förbättringsarbetet.  
 
Hur förbättringsarbete ska belönas är ett område som diskuterats av många olika författare. 
Genomgående påvisas det av bland annat Östberg (1999) och Ahmed et al (1999) att det är inre 
motivation som är viktigast för att motivera medarbetare att delta i förbättringsarbete samt att 
monetära belöningar inte ökar kreativitet. För att uppnå inre motivation rekommenderar 
författaren att Production Surfactants fokuserar på de belöningar för inre motivation som 
beskrivs av Berger et al (1996). Dessa är att få medarbetarna att känna tillfredställelse, stolthet, 
spänning, meningsfullhet, ansvar, information, kunskap, växande, förmåga, lärande och 
erfarenhet. För att uppnå detta rekommenderar författaren att förbättringsarbetet följs upp 
regelbundet och att resultatet återkopplas till medarbetarna. På detta sätt får medarbetarna 
information om vad som händer med deras förslag och kan ta del av sina egna och andras 
framgångar. Författaren rekommenderar också att det vid uppföljningen är viktigt att lyfta fram 
de som har gjort ett bra jobb när det gäller förbättringar och belöna dessa. Medarbetarnas 
önskemål på belöning från enkäten på MBE-dagen visar på att kollektiv bonus för hela 
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Production Surfactants och att få se sina förbättringar genomföras är de främsta 
motivationsfaktorerna. Författaren tror också att det är viktigt att medarbetarna känner att de får 
förtroende och ansvar att utföra förbättringsarbetet utan att behöva känna sig kontrollerade 
uppifrån och alltid behöva gå till andra för beslut. Författaren tror att detta ökar känslan av 
ansvar och meningsfullhet i det dagliga arbetet. 
 
För att kunna skapa ett effektivt förbättringsarbete tror författaren dessutom att det är viktigt att 
ta en sak i taget när det nya systemet startas upp och börja i liten skala så att företaget klarar av att 
hantera de idéer som kommer in så att inte samma bekymmer med långa handläggningstider 
uppstår igen. Då tror författaren att det finns en stor risk för förändringsmotstånd och 
motivationsbrist.  

5.6.2.1.3 Anpassa förbättringsarbetet till verksamhetens kultur och situation 
Ett företags kultur är ett komplext begrepp och kräver god inblick i företagets verksamhet för att 
greppa. Production Surfactants präglas av en kultur som kan uppfattas som byråkratisk med långa 
beslutsvägar vilket författaren tror att det är viktigt att tänka på vid utformningen av 
förbättringsarbetet. Träddiagrammets resultat med den extra förutsättningen att kommunicera 
information påvisar också att informationsspridning är en extra viktig faktor för Production 
Surfactants. 

5.6.2.2 Tydliga mål och förväntningar för förbättringsarbetet  

5.6.2.2.1 Tydlig kundfokusering och verksamhetsmål 
Att medarbetarna på Production Surfactants inte känner till verksamhetens kunder och mål är ett 
problem som drabbar förbättringsarbetet men också den övriga verksamheten. Då personalen 
inte känner till de mål de strävar mot eller vilka kunder produkterna ska tillfredställa är det svårt 
för medarbetarna att kunna arbeta mot målen. Därför rekommenderar författaren att Production 
Surfactants gör upp en plan för hur de tydligare kan förmedla ut sina mål och kunder till sina 
medarbetare. Författaren rekommenderar att målen görs lättillgängliga, att de följs upp 
månadsvis, samt att de också bryts ner på process- och gruppnivå så att medarbetarna kan 
visualisera hur deras arbete påverkar målen. Författaren tror att detta kommer ge en tydligare bild 
av vad förbättringsarbetet ska resultera i men också för företaget i helhet. 

5.6.2.2.2 Tydliga förbättringsmål kopplade till resultat- och kundfokus 
Då företagets övergripande mål är fastställda och nerbrutna tror författaren att det också blir 
lättare att upprätta tydliga förbättringsmål. Förslagsvis rekommenderar författaren att varje 
förbättringsgrupp själva årligen upprättar ett måldokument med SMARTa mål för att skapa 
medvetenhet om gruppens mål samt hur dessa påverkar företaget i helhet. I slutet av året 
rekommenderar författaren att förbättringsarbetet följs upp mot dessa mål för att se om arbetet 
lyckats. Dessutom rekommenderar författaren att ledningen sätter upp mål för hur stor insats i 
kvantitet och kvalitet de förväntar sig av sina medarbetare genom att sätta mål för delaktighet, 
handläggningstid och hur många genomförda förbättringar respektive grupp bör utföra under ett 
år. Lämpligt antal förbättringar är enligt medarbetarnas enkätsvar mellan en till fyra förslag per 
person och år. Detta bör dock inte sättas på individnivå, utan så att grupperna ska utföra 
exempelvis tre förslag per gruppmedlem per år. Författaren rekommenderar att dessa mål följs 
upp kvartalsvis för att grupperna ska kunna se hur de ligger till jämfört med målen och ha 
möjlighet att kunna påverka resultatet. 

5.6.2.2.3 Identifiering och prioritering av lämpliga projekt 
Sörqvist (2004) menar att det är viktigt att fokusera på de kroniska problemen istället för de 
tillfälliga eftersom det ofta är de kroniska som leder till lönsamhet. För att kunna säkerställa att de 
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genomförda förbättringarna bidrar till den totala lönsamheten anser författaren att det är viktigt 
att prioriteringen av vilka förbättringsprojekt som ska genomföras styrs mot Production 
Surfactants mål för att slutligen tillfredställa företagets kunder.  
 
För att de förbättringsansvariga ska kunna avgöra vilka projekt som ska genomföras bör det 
finnas en plan för hur förbättringsprojekt ska bedömas och prioriteras. Enligt Sörqvist (2004) bör 
företaget genomföra de förbättringsprojekt där lönsamhet kan påvisas för företaget i helhet. Det 
är viktigt att inte bara bedöma förbättringarna i ett ekonomiskt perspektiv utan lämpligen dela in 
dem i kategorier beroende på vilken typ av område de förbättrar. Detta skulle kunna göras genom 
att bedöma om de förbättrar kvalitet, effektivitet, leveransförmåga eller hälsa, säkerhet och miljö. 
Dessa kategorier är ett förslag framtaget av författaren inspirerat av Coca Cola Sveriges 
bedömningskriterier, men dessa kan naturligtvis kompletteras och omarbetas av Production 
Surfactants. Denna tanke grundar sig på det som Sörqvist (2004) beskriver som strategisk 
prioritering. Dock anser författaren att Production Surfactants bör kombinera detta med taktisk 
prioritering genom att i början genomföra lätta projekt som ger snabba resultat för att öka 
motivationen och åstadkomma förändringar i både teknik och attityd.  
 
För att underlätta prioriteringen föreslår författaren att förbättringsarbetet under vissa perioder, 
exempelvis kvartalsvis, riktas in mot specifika områden som är extra viktiga för tillfället. Detta ger 
en inriktning för förbättringsgrupperna vilket författaren tror kan underlätta 
problemidentifieringen, framförallt i början då förbättringstänkandet ännu inte är helt inarbetat 
hos alla medarbetare.  

5.6.2.2.4 Uppföljning, verifiering och återkoppling av resultaten av förbättringsarbetet 
Författaren tror att det är svårt att kunna påvisa vilka förbättringar som genomförts och följa upp 
resultatet av dessa eftersom förbättringsarbetet på Production Surfactants inte är systematiserat. 
Uppföljning, verifiering och återkoppling har en stark sammankoppling med information och 
motivation och sker inte idag i någon större omfattning. För att motivera personalen behöver 
medarbetarna få information om hur förbättringsarbetet går och vad de själva åstadkommit på 
det sätt som beskrivits i kapitel 5.6.1 8. Det är viktigt att följa upp de mål som satts upp på olika 
nivåer i verksamheten och tydligt kommunicera ut detta till medarbetarna. Det är också viktigt att 
fira när någon gjort något bra samt att följa upp det som inte lyckats för att lära från detta. 
Uppföljningen sker lämpligen under ansvar av förbättringskoordinatorn. 

5.7 Utvärdering av det föreslagna förbättringsarbetet  
För att utvärdera hur väl de föreslagna rekommendationerna för förbättringsarbetet kan åtgärda 
de identifierade bristerna utfördes ett matrisdiagram med åtgärder och problem tillsammans med 
arbetsgruppen. Poängen beräknas genom att varje åtgärd ges poängen 0-3 beroende på hur väl 
åtgärden anses lösa respektive problem. Poängen summeras och summan anger hur väl en viss 
åtgärd kan åtgärda de problemen som identifierats. Åtgärder med hög summa har därmed 
möjlighet att åtgärda flest problem. Diagrammet återfinns i bilaga 16 och visar på att 
rekommendationerna att skapa en tydlig förbättringsorganisation med tydlig ansvarsfördelning, 
att arbeta i förbättringsgrupper samt att ha en förbättringskoordinator som styr och driver arbetet 
fick högst poäng. Med hjälp av dessa åtgärder finns möjlighet att förbättra 15 av de 23 
identifierade problemen. Detta indikerar på att dessa är de viktigaste rekommendationerna för att 
lösa bristerna i Production Surfactants förbättringsarbete. Att sätta en tidsgräns för beslut om 
genomförande av förbättringar fick också hög poäng. 
 
Om alla åtgärder genomförs bör framförallt hanteringen av förbättringsförslag gå snabbare och 
uppföljning, återkoppling och information förbättras. Också delaktighet, tillsättande av resurser 
och prioritering bör förbättras. Även om alla åtgärder i matrisen införs finns dock en indikation 
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på att två problemområden inte kommer att lösas, svårigheten att se vilka förbättringar som pågår 
i verksamheten samt bristande kunskap om verksamhetens mål bland medarbetarna. Författarens 
syfte med återkopplingen är dock att både informera om pågående och genomförda 
förbättringsprojekt, och då återkopplingsproblemet fick så hög poängsumma, tror författaren 
också att synliggörande av pågående projekt kommer att lösas. För att tydliggöra verksamhetens 
mål behöver Production Surfactants dock ta fram nya lösningar. 

5.7.1 Pilotprojekt 
För att undersöka hur det föreslagna arbetssättet att arbeta i förbättringsgrupper fungerar på 
Production Surfactants genomfördes ett pilotprojekt med Skeppningsavdelningen med syfte att 
förbättra leveranssäkerheten. Projektet utgick från den framtagna checklistan och pågick mellan 
den 22 november till den 15 december 2005 i form av tre möten på vardera en timme. Resultatet 
av arbetet har löpande dokumenteras i checklistan, vilken återfinns i bilaga 17 och resultatet 
sammanfattas kort nedan. 
 
Vid första mötet användes orsaks-verkan-diagram8, som är en variant av brainstorming, för att 
identifiera möjliga orsaker till leveransavvikelser. Det framkom att ett stort problem var att 
mätsystemet inte mäter det som avses utan mäter när gods lämnar fabriken istället för när det 
ankommer till kund. Dessutom har mätsystemet svårigheter att mäta vissa typer av order korrekt. 
Därför skapades ett uppföljningssystem av gruppen som användes under 14 dagar för att 
identifiera de verkliga orsakerna till avvikelser under denna tid. Systemet visade på att få 
avvikelser förväntas påverka kund och att det framförallt är samlastning och önskemål från 
transportör som bidrar till ändrad leveransdag från fabriken. 
 
Efter projektets slutförande utfördes en utvärdering av det använda arbetssättet i gruppen genom 
en gruppdiskussion. Gruppen var i allmänhet positiv till det använda arbetssättet och delar av 
gruppen kommenterade att det varit roligt. Checklistan har upplevts som ett lämpligt stöd som är 
lagom omfattande. Gruppen upplever inte att förbättringsarbetet varit svårt, men betonar att det 
till stor del beror på författarens medverkan som underlättare i gruppen som drivit på arbetet, 
hållit i möten samt sammanställt resultaten. Gruppen trodde att de annars inte själva hade tagit 
sig tid till förbättringsarbetet och att det därför hade runnit ut i sanden. De tror därför att det är 
viktigt att det i fortsättningen finns en utomstående förbättringshandledare i gruppen med 
kunskap om förbättringsarbete för att sätta fart på gruppens arbete, exempelvis 
förbättringskoordinatorn. Denna person bör enligt gruppen medverka under en längre tid innan 
ansvaret kan överlämnas på gruppdeltagarna själva.   
 
Gruppen anser att det varit lagom att ses en timme i veckan, men att det efterhand skulle kunna 
minskas till möten varannan eller var tredje vecka när arbetet kommit igång. De tror att det är 
lämpligt att ha flera pågående projekt och att olika medlemmar i gruppen får ansvara för 
utförandet av dessa, vilket de tror kan leda till ökad motivation. De betonar att det har varit bra 
att ha ett fokusområde i förbättringsarbetet eftersom det gett en inriktning på arbetet. 
 
Användningen av verktygen har upplevts om positiv. Framförallt orsaks-verkan-diagrammet gav 
goda resultat då medlemmarna i början hade viss misstro att de skulle kunna identifiera så många 
orsaker och i slutet av övningen insåg att de faktiskt kommit på en hel del. Sammanfattningsvis 
anser både författaren och pilotgruppen att pilotprojektet varit lyckat.  

                                                 
8 För vidare läsning se Bergman och Klefsjö (2001) s. 228 ff. 
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6 SLUTSATSER 
I detta kapitel sammanfattas de viktigaste resultaten. 
 
Sammanfattningsvis kan framgångsfaktorer för förbättringsarbete som identifierats i litteraturen 
delas in i tre kategorier; att skapa vilja och engagemang att delta i förbättringsarbetet, att skapa 
rätt förutsättningar för att kunna bedriva förbättringsarbetet samt att ha tydliga mål och 
förväntningar på vad förbättringsarbetet ska resultera i. Dessa kan i sin tur delas in i mer specifika 
underkriterier som beskriver framgångsfaktorerna mer detaljerat. De framtagna 
framgångsfaktorerna återfinns i förbättringsarbetet på benchmarkingföretaget Agria som anses 
vara en förebild avseende förbättrings- och kvalitetsarbete 
 
På Production Surfactants finns idag ett antal olika arbetssätt för att ta upp 
förbättringsmöjligheter, men ingen samordning dem emellan. Vilja och engagemang hos 
medarbetarna samt tydliga mål och förväntningar finns på företaget idag och kan ses som 
styrkorna i Production Surfactants förbättringsarbete. Problemet när det gäller dessa två områden 
är att bristfällig kommunikation bidrar till att motivation och mål inte förmedlas mellan olika 
medarbetare och avdelningar. Analysen påvisade att den största bristen i förbättringsarbetet på 
Production Surfactants är att företaget inte har de nödvändiga förutsättningar som de behöver 
för att kunna bedriva ett effektivt förbättringsarbete. Detta grundar sig till stor del på att 
förslagssystemet inte fungerar som önskat. Production Surfactants har inte någon infrastruktur 
för förbättringsarbetet som tydliggör roller, ansvar, befogenheter, beslutsvägar och hur själva 
hanteringen från en idé eller ett problem till genomförd förbättring ska gå till. Även uppföljning 
och återkoppling samt synliggörandet av ledningens engagemang indikerar på brister. 
 
För att skapa förutsättningar för förbättringsarbete rekommenderas att en av författaren 
framarbetad förbättringsorganisation baserad på förbättringsgrupper införs med tydliga roller, 
ansvar och befogenheter. Organisationen bör ha en koppling till processorganiseringen i företaget 
samt fokusera på att integrera förbättringsarbetet i den dagliga verksamheten. För att driva och 
styra förbättringsarbetet rekommenderas att en förbättringskoordinator tillsätts. I 
förbättringsarbetet rekommenderas att förbättringsgrupperna utgår från en checklista baserad på 
förbättringscykeln och att de till denna använder olika förbättringsverktyg. Genom ett 
pilotprojekt har checklistans och arbetssättets genomförbarhet visat sig vara möjlig att tillämpa på 
Production Surfactants. 
 
Ledningen bör också tydligare visa sitt engagemang i förbättringsarbetet och föregå med gott 
exempel. Dessutom behöver mer fokus läggas på uppföljning och återkoppling av information 
samt en tydligare styrning mot företagets mål införas.  
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7 DISKUSSION 
 I detta kapitel diskuteras arbetets utförande samt arbetets betydelse för Production Surfactants och andra företag. 

7.1 Metoddiskussion 
I den använda litteraturen i examensarbetet har en författare, Sörqvist (2004), använts mer än 
andra. Det finns en risk då man influerats så mycket av en viss författare att man blir styrd åt ett 
visst håll vilket författaren är medveten om. Genom denna medvetenhet och att kritiskt 
ifrågasätta Sörqvists (2004) åsikter samt försök till att identifiera skillnader med andra författare 
där detta varit möjligt har författaren försökt minska denna risk.  
 
Författaren är en utomstående person som tidigare inte arbetat på Production Surfactants och har 
kanske därför möjlighet att få en mer objektiv bild av företagets förbättringsarbete än övriga 
anställda, men detta medför också risker. Production Surfactants är ett komplext företag med 
komplexa produkter och som utomstående kan det ibland vara svårt att sätta sig in i vad som är 
praktiskt genomförbart och inte i en industri som är så starkt reglerad av lagar och krav. 
Författaren har försökt undvika detta genom att ta hjälp av personer på olika nivåer i företaget 
för att få synpunkter och feedback på idéernas genomförbarhet, men det är möjligt att 
rekommendationerna behöver justeras ytterligare för att helt och hållet passa in i Production 
Surfactants dagliga verksamhet.  

7.2 Reliabilitet och validitet 
Då mycket av det empiriska materialet, framförallt i kartläggningen av nuvarande 
förbättringsarbetet, har utgått mycket från observationer och ostrukturerade intervjuer av 
författaren finns en risk för egen tolkning av resultaten vilket minskar reliabiliteten. Då det 
handlar om att skaffa sig en uppfattning om nuvarande förbättringsarbetet är det svårt att 
förbereda detaljerade frågor och på så sätt undvika detta problem. Intervjuerna blir istället styrda 
till hög grad av den som intervjuas och påverkas av dennes personliga värderingar och dagsform. 
Då resultatet från dessa intervjuer har sammanställts och kontrollerats av olika personer i 
verksamheten som anser att den beskrivna bilden stämmer anser författaren att den beskrivna 
bilden bör vara tillförlitlig ändå. 
 
En annan faktor som skulle kunna bidra till både försämrad reliabilitet och validitet är resultatet 
från pluppövningen då övningens resultat som används i analysen är sekundärdata och ej 
anpassat till examensarbetets syfte. Då författaren inte själv var med vid utförandet av övningen 
finns risk att författaren ej har förståelse för bakgrunden till de olika påståendena vilket försvårar 
tolkningen, att författaren har gått miste om viktig information som uppkommit i diskussioner på 
sidan av övningen och inte får svar på alla frågeställningar som är nödvändiga för analysen. 
Därmed kan resultatet från övningen i sig inte ha särskilt hög reliabilitet eller validitet. Det bästa 
ur forskningsperspektiv hade därmed varit att göra en helt ny undersökning anpassad för 
examensarbetet, men detta hade tagit längre tid och därmed inneburit att andra delar av syftet inte 
hade hunnit uppnås. Genom kompletteringen med gruppintervjun anser dock författaren att den 
information som saknats och den osäkerhet som fanns i övningens resultat har minskats och att 
det totala resultatet därför ändå kan anses som tillförlitligt och att det mäter det som avsetts. 
 
Vid utförandet av träddiagrammet blev övningen utförd av färre personer än tänkt, vilket ger en 
mer enkelspårig bild. Enligt Klefsjö et al (1999) ger dock ofta övningar med träddiagram mycket 
liknande resultat av grupper med liknande förutsättningar varvid reliabiliteten ändå bör vara hög. 
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Den utvalda arbetsgruppen för examensarbetet har i stor utsträckning används vid datainsamling 
och kartläggning av nuvarande förbättringsarbete och framtida önskemål. Då denna grupp endast 
innehåller representanter från tre delar av verksamheten, EMU, STF och PQC, finns en risk att 
svaren främst beskriver problem som uppkommer i produktionsmiljön inom dessa delar och 
skulle eventuellt kunna minska validiteten. Syftet är främst att i framtiden skapa ett 
förbättringsarbete som tar upp medarbetarnas idéer och som främjar delaktighet. Då detta bör 
vara svårast att uppnå i produktionsmiljön som är mest styrd av lagar och säkerhetsföreskrifter 
samt påverkas av skiftgången bör det som går att genomföra i produktionsmiljön vara möjligt att 
överföra på mindre reglerade delar av verksamheten. Därför anses denna grupp vara 
representativ. För att ytterligare minska risken att rekommendationerna endast anpassas till 
produktionsmiljön utfördes pilotprojektet på en annan avdelning för att få synpunkter från annat 
håll. 

7.3 Betydelsen av arbetet och generaliserbarhet 
Genom att den teoretiska analysen där framgångsfaktorer sammanställts inte baseras på 
fallföretaget kan dessa faktorer appliceras på företag oavsett bransch och därmed generaliseras 
och anses användbara. Dessutom kan analysmetoderna användas för andra företag.  
 
Resultatet av analysen är dock mest användbart för Production Surfactants, men kan också 
användas som inspirationskälla på andra företag, framförallt inom kemisk industri men även 
inom annan tillverkande industri. Detta kan vara extra intressant då författaren inte har kunnat 
hitta specifik information om förbättringsarbete inom denna hårt reglerade industri som 
eventuellt kräver ett något speciellt angreppssätt i förbättringsarbetet. 

7.4 Förslag på fortsatt arbete 
I kapitel 8 kommer författaren att ge förslag för fortsatt arbete för Production Surfactants. Dock 
tycker författaren att det också skulle vara intressant att se vidare forskning på om någon viss 
framgångsfaktor är viktigare än någon annan. Dessutom anser författaren att det vore intressant 
att studera hur förbättringsarbete skiljer sig mellan företag av olika storlek och branscher för att 
se om det går att identifiera några aspekter eller framgångsfaktorer som är speciellt viktiga i vissa 
fall eller sammanhang, exempelvis inom en viss bransch. Agria visade exempelvis på fokus på 
förutsättningar och mål och mindre på motivation och fallet på Akzo visade på att det utan 
förutsättningar är mycket svårt att bedriva förbättringsarbete, hur mycket vilja och motivation 
som än finns. 
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8 REKOMMENDATIONER 
I detta kapitel ges författarens rekommendationer på hur Production Surfactants kan fortsätta utveckla sitt 
förbättringsarbete 
 
Detta examensarbete har resulterat i ett antal förslag på hur förbättringsarbetet på Production 
Surfactants kan utvecklas. Dock är det viktigt att börja i liten skala och inte göra en för stor 
förändring direkt, då det medför en risk att förbättringsarbetet blir ännu ett projekt som glöms 
bort inom en snar framtid, vilket är ett vanligt problem på Production Surfactants. 
 
För att satsningen på förbättringsarbetet ska lyckas är det viktigt att ledningen i förväg överväger 
hur mycket de är villiga att satsa i form av resurser för att få förbättringsarbetet att fungera, 
eftersom resurser är en grundläggande förutsättning för att starta upp arbetet. Hur 
implementeringen av förbättringsarbetet bör läggas upp beror till stor del på vilka resurser som 
avsätts. 
 
Författaren rekommenderar att Production Surfactants i första hand fokuserar på att bygga upp 
den nödvändiga infrastruktur som de behöver för att kunna bedriva förbättringsarbetet, med 
arbete i förbättringsgrupper och en organisationsstruktur där roller och befogenheter tydliggörs. 
För att kunna bedriva arbetet rekommenderar författaren att företaget också tillsätter en 
förbättringskoordinator som driver arbetet, i alla fall under en tid, då det i dagsläget inte finns 
någon av de nuvarande medarbetarna som har tid att lägga på detta arbete. Författaren tror att 
det är ytterst viktigt att det finns en drivande kraft inom organisationen för att satsningen ska 
lyckas. 
 
Författaren rekommenderar därefter en implementeringsstrategi, där Production Surfactants 
börjar med att bedriva lokala förbättringar i liten skala, exempelvis med start i en eller ett fåtal 
grupper, för att successivt involvera fler och fler i organisationen allteftersom arbetssättet 
inarbetas. Detta rekommenderas för att se till att organisationen resursmässigt klarar av 
hanteringen av förbättringarna så att arbetet inte stannar upp på grund av resursbrist, vilket 
riskerar att minska medarbetarnas motivation. När arbetet fungerar som önskat med de lokala 
förbättringarna kan förbättringsarbetet utökas till att också involvera tvärfunktionella 
förbättringar. Arbetet i grupperna bör ske enligt den utformade checklistan. 
 
För att säkerställa förbättringsarbetets riktning och underlätta gruppernas arbete bör 
förbättringsarbetet styras mot mål genom upprättade förbättringsmål, helst på övergripande nivå 
och gruppnivå. För att upprätthålla motivationen bör också uppföljning och återkoppling av 
förbättringsarbetet ske regelbundet. 
 
När arbetet fått fart kan mer komplicerade verktyg introduceras efterhand, större och mer 
komplexa förbättringar kan genomföras och ytterligare detaljer i förbättringsarbetet införas, 
exempelvis kund- och leverantörsmöten. 
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Bilaga 1. Intervjuunderlag arbetsgruppen    
 
Intervju utförd 2005-10-18 
 
Vilja och engagemang 

1. Hur skulle ni beskriva företagskulturen på Production Surfactants? Öppen atmosfär, 
hjälps alla åt, bra kommunikation, bra samarbete, etc.? 

2. Uppfattar ni att ledningen engagerar sig i förbättringsarbete?  
3. Deltar ledningen aktivt i förbättringsarbetet? Visar på gott exempel? 
4. Deltar alla medarbetare i förbättringsarbetet? 

 
Förutsättningar 

5. Hur går det till att genomföra en förbättring idag? Finns någon arbetsgång? 
6. Finns någon arbetsgång inom Akzo som används för hur större projekt genomförs? 
7. Vet ni vem som ansvarar för, styr och leder förbättringsarbetet idag? Finns det någon? 
8. Anser ni att ni har tillräckliga resurser för att bedriva förbättringsarbete? Både i form av 

tid och pengar?  
9. Har ni tillräcklig kunskap för att utföra era arbetsuppgifter? Om inte, i vilket avseende 

brister det?  
10. Följer ni de rutiner och instruktioner som finns?  
11. Har alla medarbetare tillräcklig kunskap om befintliga verktyg (OFI, LOFI, Control Etc) 
12. Använder ni processkartorna? Har ni kunskap om den process ni arbetar i? 
13. Har ni någon kunskap i verktyg för bedrivande av förbättringsarbete? Orsaks-verkan- 

diagram, 5s, 5varför etc.? 
14. I vilken utsträckning förekommer utbildningar? Inom vilket område i så fall?  
15. Är förbättringsarbete integrerat i det dagliga arbetet? Kommer det naturligt? 
 

Mål och förväntningar 
16. Hur väl känner ni till era kunder och deras behov och förväntningar? 
17. Vet ni om det finns det några mål för vad förbättringsarbetet ska resultera i? Är de 

kopplade till resultat ( vi ska uppnå förbättringar inom detta område för att öka 
leveranssäkerhet t.ex.)? Kopplade till kunderna? 

18. Vet ni vilka de övergripande målen för Production Surfactants är? Vet ni om de uppfylls?  
19. Tycker ni att Production Surfactants är bra på att följa upp sina resultat?  
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Bilaga 2. Enkät på MBE-dag    

Ständiga förbättringar 
MBE-Dag 05.12.02 

Frågor  
Dessa frågor syftar till att ge ett underlag till framtagandet av rekommendationer för det framtida 
förbättringsarbetet. Era svar kommer att behandlas anonymt. Tack för att ni bidrar med era 
värdefulla åsikter! 
 
Personlig information:  
Ålder:______ år   Man   Kvinna 
 
Vilken avdelning tillhör du?  

 Operatör EMU  Produktionsledning  Underhåll  
 Operatör STF  Inköp/Planering  PQC  
 Fatning   Skeppning   Annan:________ 
 Bulk/Truck 

 
Vad är din inställning till det föreslagna arbetssättet att arbeta i förbättringsgrupper? 

 Positiv   Negativ   Ingen åsikt 
 
Hur mycket tid av ditt dagliga arbete skulle du kunna tänka dig att lägga ned på 
förbättringsarbete? 

 Ingen alls   Ca 30 minuter i veckan  Ca 2 timmar i veckan 
 Ca 20 minuter i veckan  Ca 1 timme i veckan  Mer än 2 timmar i veckan 

 
Hur vill du bli belönad för ditt deltagande i förbättringsarbetet? (Max 3 alternativ) 

 Årlig kollektiv bonus kopplad till förbättringsarbetets resultat för hela Production Surfactants 
 Att goda resultat i förbättringsarbetet firas med en gemensam fest för Production Surfactants 
 Årlig utvärdering av alla grupper med pris till grupper med flest och bäst förslag 
 Att gruppen belönas för sina resultat i förbättringsarbetet genom en gemensam aktivitet 
 Att du får större ansvar och befogenheter i ditt dagliga arbete genom utökade arbetsuppgifter 
 Att få åka iväg på studiebesök på andra företag 
 Att få delta i någon form av utbildning 
 Att få se förslagen genomföras och leda till förbättringar 
 Övrigt:___________________________________________________________________  

 
Hur många förbättringsidéer anser du att det är rimligt att genomföra per person och år?  

 1-2   5-6   11-15 
 3-4   7-10   16-25  

 
 
 
 
 
 Var god vänd!
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Hur skulle du vilja bli informerad om vad som händer i förbättringsarbetet, exempelvis 
om pågående förbättringsprojekt och de olika gruppernas resultat i förbättringsarbetet? 
(Max 2 alternativ) 

 Anslagstavla på arbetsplatsen där alla pågående projekt på arbetsplatsen finns listade 
 Via e-mail varje månad 
 Som informationssida på intranätet 
 Information tillgänglig i en mapp på nätverket, som jag själv kan kolla på då det passar mig 
 Annat:_________________________________________________________________ 

 
Övriga kommentarer angående förbättringsarbetet: 
 
 
 
 
 
 
Tack för er hjälp och ha en trevlig helg! 
 
 
Elin Renberg 
 
Examensarbete, Ständiga förbättringar 
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Bilaga 3. Beskrivning av Sörqvists (2004) framgångsfaktorer 
 

1. Ledningens och medarbetarnas gedigna engagemang. För att uppnå ett framgångsrikt 
förbättringsarbete är det avgörande vilka inställningar och attityder som verksamhetens 
ledare och medarbetare har. En positiv inställning och personligt engagemang är goda 
förutsättningar för att lyckas.  

2. Stödjande infrastruktur och effektiv projektstyrning. Det är viktigt att ha en 
förbättringsorganisation som är anpassad till verksamheten och med tydliga roller för att 
snabbt och effektivt kunna reagera. 

3. Val av rätt personer för att styra, driva och stödja förbättringsarbetet. De individer som styr, driver 
och stödjer förbättringsarbetet har en mycket stor inverkan på dess framgång. Därför är 
det viktigt att dessa har de nödvändiga kunskaper erfarenheter och förmågor som behövs 
för att arbeta med förbättringar, men också att de har auktoritet för att skapa fokus och 
prioritet.  

4. Resultat- och kundfokus samt offensiva förbättringsmål. Det är viktigt att förbättringsarbetet har 
en tydlig koppling mot de resultat som ska nås så att inte förbättringar drivs som ett 
självändamål. Val av förbättringsprojekt och problemlösning ska utgå ifrån kunden och 
dennes behov och förväntningar. Förbättringsmål bör sättas upp som kan brytas ned i 
hela verksamheten och det är viktigt att integrera förbättringsarbetet i den ordinarie 
verksamhets- och affärsplaneringen.  

5. Identifiering och val av lämpliga projekt. För att uppnå resultat bör organisationens kroniska 
och viktiga problem identifieras och förbättringsarbetet fokuseras kring dessa. De små 
dagliga problemen har oftast en relativt liten ekonomisk och kundrelaterad vinning, vilket 
leder till att stora framgångar uteblir då fokus ligger på dessa. Det är också viktigt att 
definiera lämpliga projekt av lagom storlek och omfattning för att undvika misslyckanden. 

6. Verkningsfulla metoder, logisk arbetsgång och faktabaserad problemlösning. För att kunna bedriva 
kontinuerligt förbättringsarbete krävs en logisk arbetsgång samt effektiva verktyg och 
metoder för problemlösning, analys och uppföljning.  

7. Kunskaper och gedigna utbildningar. För att kunna fatta rätt beslut krävs goda kunskaper och 
erfarenheter gällande förbättringsarbete bland både ledning, chefer och medarbetare. 
Utbildningssatsningar för att säkerställa att alla medarbetare får den de kunskaper och 
förutsättningar som krävs kännetecknar framgångsrika företag.  

8. Uppföljning, verifiering och återkoppling. För att avgöra om de önskade resultaten uppnås 
måste förbättringsarbetet följas upp. Uppföljning synliggör framgångar vilket är en viktig 
del för att skapa engagemang och positiv attityd till förbättringsarbetet. 

9. Anpassning till verksamhetens kultur och situation. Det är viktigt att ta hänsyn till 
organisationens kultur och historia och anpassa arbetssätt och metoder till den egna 
verksamheten. 

10. Integrering med befintliga strukturer och processer. I många fall finns redan befintliga verktyg och 
metoder för förbättringsarbete i verksamheten, exempelvis miljö- eller arbetsmiljöarbetet. 
Det kan då vara fördelaktigt att försöka integrera ett nytt förbättringsprogram med de 
redan tillgängliga. Det är också önskvärt att integrera förbättringsarbetet i alla 
organisationens processer om det är möjligt. 
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Bilaga 4. Processkarta Production Surfactants 
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Bilaga 5. Resultat av Pluppövning på MBE-dag 2004-11-12 
 
En plupp per deltagare och positivt påstående. Placera pluppen på ++ om påståendet stämmer 
mycket väl, pluppen på + om påståendet stämmer, pluppen på – om det inte stämmer och – om 
det verkligen inte stämmer. 
 
Förbättringsarbete runt de åtta ”sämsta”, dvs de bästa förbättringsområdena, med tre idéer per 
område. 
 

 ++ 

(%)

+ 

(%) 

- 

(%) 

-- 

(%)
Vikt 

Hos oss fyller alla alltid i tillverkningsprotokoll på rätt sätt (mängder, 
tider, avvikelser) 5 5 40 20 -65 

Jag känner mycket väl till Production Surfactants mål 10 50 40  30 

Jag känner mycket väl till vilka resultat vi nått 5 40 50 5 -10 

Jag bidrar till bättre ordning och reda varje dag 35 55 10  115 

Jag är motiverad att bidra till ständiga förbättringar 50 50   150 

Jag lämnar idéer till förbättringar 25 30 40 5 30 

Jag bidrar till att genomföra förbättringar 20 80   120 

Hos oss får man snabbt svar på en förbättringsidé   50 50 -150 

Hos oss genomför vi många förbättringar 5 50 45  15 

Hos oss följer alla de instruktioner som finns  10 70 10 -80 

Vi har bra och tydliga instruktioner 10 50 40  30 

Jag bidrar aktivt till att förbättra instruktionerna 15 55 30  55 

Hos oss har alla möjlighet att bidra till ständiga förbättringar 85 15   185 

Jag kan förbättra kvalitetsutfallet 40 50 10  120 

Jag kan förbättra produktiviteten 40 60   140 

Jag kommer till jobbet med positiv inställning 40 50 10  120 

Hos oss blir alla behandlade med respekt 5 50 40 5 10 
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Jag har kul med/i jobbet varje dag 20 70 10  100 

Jag känner till vilka förbättringsarbeten som pågår och som berör 
mitt jobb 15 30 50 5 0 

Jag kommer utvilad och fokuserad till jobbet 10 55 30 5 35 

Jag har bidragit till någon förbättring de senaste sex månaderna 40 50 10  120 

Hos oss tar alla alltid ansvar för sina handlingar  40 40 20 -40 

Jag känner att jag är viktig för Production Surfactants resultat 30 50 20  90 

Hos oss får vi uppskattning för väl utfört arbete 5 40 40 15 -20 

Hos oss avsätts tid för ständiga förbättringar  10 50 40 -120 

Hos oss känns förbättringsarbete nödvändigt 60 40   160 

Hos oss görs inget onödigt arbete  5 40 55 -145 

Hos oss diskuteras ständiga förbättringar varje dag 20 25 50 5 5 

Hos oss genomförs förbättringar varje dag 10 15 65 10 -50 

Jag är en bra leverantör 30 65 5  120 

Jag har bara bra leverantörer till de arbetsuppgifter jag ska utföra 5 40 35 15 -15 

Jag ställer som kund alltid tydliga och relevanta krav 10 60 10  70 

Hos oss arbetar vi bara utifrån fakta  30 65 5 -45 

Hos oss är chefen alltid positivt inställd till förbättringsarbete 15 65 15 5 70 

Hos oss föregår närmaste chef och ledningen med gott exempel 10 60 25 5 45 

Hos oss löser vi konflikter snabbt 10 30 30 30 -40 

Hos oss är ansvar och befogenheter tydligt fördelade 5 40 50 5 -10 

Hos oss är vi duktiga på att prioritera förbättringsarbeten 5 20 60 10 -50 

Hos oss förebygger vi kvalitetsavvikelser 5 60 30 5 30 

Jag utför alltid mina uppgifter i tid 15 80 5  105 
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Hos oss vågar alla lämna förbättringsidéer  50 50   150 

Hos oss lyssnar man alltid på alla förslag 5 50 40 5 10 

Hos oss finns en öppen atmosfär och det är högt i tak 40 50 5 5 115 

Hos oss firar vi när något gått extra bra  1 60 39 -137 

Hos oss är det lätt att se vilka förbättringsarbeten som pågår och 
deras status   45 55 -155 

Förbättringsarbetet är inriktat mot de viktigaste målen  50 45 5 -5 

Hos oss får man snabb återkoppling på en förbättringsidé   20 80 -180 

Hos oss tappas inga bra förbättringsidéer bort   70 30 -130 

Hos oss är förbättringsarbetet en självklar del av arbetet 20 55 20 5 65 

Jag tar ansvar för att förbättra verksamheten 35 65   135 

Hos oss är kunden alltid i centrum 15 70 10 5 80 

Hos oss deltar alla i förbättringsarbetet, i allt från idéerna till 
genomförande  20 50 30 -90 

Förbättringsarbetet används till att förbättra våra arbetsprocesser 5 75 15 5 60 

Hos oss pratar vi, och utvecklar, förbättringsidéer öppet 10 50 40  30 

Vi är duktiga och tydliga när det gäller att mäta våra resultat  50 50  0 

Det är en självklarhet att vi vill bli bättre 100    200 

Hos oss lever och förändras förbättringsarbetet efter den situation 
som gäller 5 60 30 5 30 

Hos oss vet vi att mätning av arbetsprocesserna är viktigt 10 50 40  30 

Jag känner till många bra exempel på vårt förbättringsarbete 5 30 60 5 -30 

Vi har bra struktur i vårt förbättringsarbete  10 65 25 -105 

Min chef är engagerad i ständigt förbättringsarbete 20 40 35 5 35 

För mig är det självklart att vilja vara en del av Produktion i 
världsklass! 80 15 5  170 
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De största förbättringsområdena  Förbättringsidéer 

Göra ett forum för ständiga förbättringar 
(ungefär som en chat). Alla kan ta del av 
förslagen snabbt samt lämna synpunkter 

Förbättra förslagsformulären i 
pappersformat. 

Hos oss får man snabbt svar på en 
förbättringsidé 

Ta upp i redan befintliga beslutsforum 

Stor fest gemensamt 

Smörgårtårta och beröm! Gärna från 
närmaste chef. 

Hos oss firar vi när något extra gått bra 

Biobiljetter eller annan bonus. 

Torlev UH – finns status på förbättrings-
arbete (mer info) 

Förslagen läggs ut på intranet och status? 

Hos oss är det lätt att se vilka förbättrings-
arbeten som pågår och deras status 

Feedback. Personen som utreder för-
bättringen återkopplar till berörda personer 

Avsätta viss tid varje vecka för förbättrings-
arbete 

Avdelningsmöten för enbart ständiga 
förbättringar 

Hos oss avsätts tid för ständiga förbättringar 

Förbättringsgrupper tillsätts för speciella 
områden som behöver förbättras 

Använda vattenskidåkarens blankett 

Avsätta resurs och fördela ansvar 

Hos oss tappas inga bra förbättringsidéer 
bort 

Registrera på ett effektivt sätt 

Orsak bör utredas (när är protokollet klart) 

Klarare rutiner 
Hos oss fyller alla alltid i 
tillverkningsprotokoll på rätt sätt (mängder, 
tider, avvikelser) 

Genomgång med chefen vad som fordras 
Elektroniska protokoll? 

Sap-utbildning (förståelse för flödet). 
För mycket klickande (en bild att jobba 
med). 

Förbättra praktiskt flöde mellan fabrikerna. 

 
Hos oss görs inget onödigt arbete 

Ordning och reda – slippa leta efter 
utrustning. 

5-S 

Den där lappen – mycket bra 

Vi har bra struktur i vårt förbättringsarbete. 

5V Gå till botten med det verkliga problemet
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Bilaga 6. Framgångsfaktorer för ständiga förbättringar 
 
Vilja och engagemang att delta i förbättringsarbetet 

 Ledningens engagemang 
 Medarbetarnas engagemang 
 Anpassa förbättringsarbetet till verksamhetens kultur och situation 

 
Skapa rätt förutsättningar för att bedriva arbetet 

 En stödjande infrastruktur för förbättringsarbetet som är anpassad till 
verksamheten med tydliga roller för att snabbt och effektivt kunna agera 

 Rätt personer för att styra, driva och stödja förbättringsarbetet 
 Tillgängliga resurser för att bedriva förbättringsarbetet, i både tid och pengar 
 Logisk arbetsgång och kunskap om metoder och verktyg för faktabaserad 
problemlösning 

 Kunskap om verksamheten och dess produkter och processer 
 Utbildning  
 Integrering med befintliga strukturer och processer 

 
Tydliga mål och förväntningar för förbättringsarbetet  

 Tydlig kundfokusering 
 Tydliga förbättringsmål som är kopplade till resultat- och kundfokus 
 Identifiering och prioritering av lämpliga projekt  
 Regelbunden uppföljning, verifiering och återkoppling av resultaten av 
förbättringsarbetet 
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Bilaga 7. Identifiering av bristområden från Pluppövning 
 

Totalt betyg 1490
150 Min chef är engagerad i ständigt förbättringsarbete 35

Hos oss är chefen alltid positivt inställd till förbättringsarbete 70
Hos oss föregår närmaste chef och ledningen med gott exempel 45

1215 Jag kommer till jobbet med positiv inställning 120
Jag lämnar idéer till förbättringar 30
Jag bidrar till att genomföra förbättringar 120
Jag tar ansvar för att förbättra verksamheten 135
Jag har kul med/i jobbet varje dag 100
Det är en självklarhet att vi vill bli bättre 200
För mig är det självklart att vilja vara en del av Produktion i världsklass! 170
Hos oss känns förbättringsarbete nödvändigt 160
Jag är motiverad att bidra till ständiga förbättringar 150
Hos oss deltar alla i förbättringsarbetet, i allt från idéerna till genomförande -90
Jag har bidragit till någon förbättring de senaste sex månaderna 120

125 Hos oss finns en öppen atmosfär och det är högt i tak 115
Hos oss blir alla behandlade med respekt 10

Totalt betyg -730
-730 Vi har bra struktur i vårt förbättringsarbete -105

Hos oss är ansvar och befogenheter tydligt fördelade -10
Hos oss får man snabbt svar på en förbättringsidé -150
Hos oss får man snabb återkoppling på en förbättringsidé -180
Hos oss är det lätt att se vilka förbättringsarbeten som pågår och deras status -155
Hos oss tappas inga bra förbättringsidéer bort -130

Val av rätt personer för att styra, driva och stödja förbättringsarbetet iu
Tillgängliga resurser för att bedriva förbättringsarbetet -120 Hos oss avsätts tid för ständiga förbättringar -120

15 Hos oss pratar vi, och utvecklar, förbättringsidéer öppet 30
Hos oss arbetar vi bara utifrån fakta -45
Hos oss förebygger vi kvalitetsavvikelser 30

-30 Hos oss fyller alla alltid i tillverkningsprotokoll på rätt sätt -65
Hos oss följer alla de instruktioner som finns -80
Vi har bra och tydliga instruktioner 30
Jag bidrar aktivt till att förbättra instruktionerna 55
Hos oss vet vi att mätning av arbetsprocesserna är viktigt 30

Utbildning iu
135 Hos oss är förbättringsarbetet en självklar del av arbetet 65

Jag bidrar till bättre ordning och reda varje dag 115
Hos oss genomförs förbättringar varje dag -50
Hos oss diskuteras ständiga förbättringar varje dag 5

Totalt betyg 113
365 Jag känner mycket väl till Production Surfactants mål 30

Jag känner mycket väl till vilka resultat vi nått -10
Hos oss är kunden alltid i centrum 80
Vi är duktiga och tydliga när det gäller att mäta våra resultat 0
Jag är en bra leverantör 120
Jag har bara bra leverantörer till de arbetsuppgifter jag ska utföra -15
Jag känner att jag är viktig för Production Surfactants resultat 90
Jag ställer som kund alltid tydliga och relevanta krav 70

Tydliga förbättringsmål som är kopplade till resultat- och kundfokus -5 Förbättringsarbetet är inriktat mot de viktigaste målen -5
-60 Hos oss är vi duktiga på att prioritera förbättringsarbeten -50

Förbättringsarbetet används till att förbättra våra arbetsprocesser 60
Hos oss genomför vi många förbättringar 15
Hos oss lyssnar man alltid på alla förslag 10
Hos oss görs inget onödigt arbete -145

-187 Jag känner till många bra exempel på vårt förbättringsarbete -30
Hos oss firar vi när något gått extra bra -137
Jag känner till vilka förbättringsarbeten som pågår och som berör mitt jobb 0
Hos oss får vi uppskattning för väl utfört arbete -20

Anpassa förbättringsarbetet till verksamhetens kultur och situation

Vilja och 
engagemang

Identifiering och prioritering av lämpliga projekt

Regelbunden uppföljning, verifiering och återkoppling av resultaten av 
förbättringsarbetet

Ledningens engagemang

Medarbetarnas engagemang

Tydlig kundfokusering och verksamhetsmål

En stödjande infrastruktur för förbättringsarbetet 

Logisk arbetsgång och kunskap om metoder och verktyg för 
faktabaserad problemlösning

Kunskap om verksamheten och dess produkter och processer

Integrering med befintliga strukturer och processer

Skapa rätt 
förutsättningar

Tydliga mål och 
förväntningar
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Bilaga 8. Övriga kommentarer från intervju med arbetsgruppen 
 

 Delar av gruppen tror på tvärfunktionella förbättringsgrupper med operatörer och 
ingenjörer för att få igång förbättringsarbetet. Också resurser är viktigt för att kunna 
genoföra detta, han vill att de ska ha en egen budget. För att slippa äska om pengar till 
alla. Äska för pengar gör att det blir väldigt jobbigt. Han anser att det är viktigt att släppa 
på befogenheter och resurser ner i organisationen. 

 PLG är de som prioriterar förbättringsprojekt, men eftersom de ligger på en lite för hör 
nivå tas endast stora grejer upp vilket medför att mindre projekt inte prioriteras. 

 Då medarbetarna fick åka på kemi- och teknikmässan, numera processmässan, kom 
mycket förbättringsidéer upp bland medarbetarna. 

 En av gruppmedlemmarna har gjort ett ”eget” förslag på forum på nätet för hantering av 
förslag. 

 Allt i organisationen är väldigt byråkratiskt och tar lång tid. 
 Det händer inget med små saker som egentligen är lätta att lösa. T.ex. brandyxa som var 

på tal för 5 år sedan har fortfarande inte införskaffats. 
 Arbetsgruppen har en känsla av att pengar läggs på fel saker. Exempelvis projektet om 

samhällsansvar nu, men fina böcker och annat. 
 Genom att EMU och STF tittar på varandra och lär av varandra tror arbetsgruppen att 

det skulle uppkomma en hel del förbättringsidéer. 
 En allmän uppfattning bland övriga medarbetarna verkar vara att man vill ha pengar för 

förslag. I arbetsgruppen tror man mer på kollektiv belöning, men att det är viktigt att 
tydliggöra att en viss belöning, kanske en fest, är kopplad till just förbättringsarbetet. 

 Arbetsgruppen anser att affärssystemet, SAP, är besvärligt att arbeta med och ger dålig 
överblick. Dock så tror arbetsgruppen att det finns mycket bra information i SAP men att 
svårigheten att ta fram statistiken gör att systemet inte används i full utsträckning. 
Arbetsgruppen tror att detta kan medföra att medarbetarna har svårare att se samband, 
t.ex. om en viss produkt ofta råkar ut för ett visst fel eller problem. Denna kunskap blir 
istället kopplad till vissa medarbetares erfarenheter vilket kan vara en risk då någon slutar 
eller byter arbetsuppgift då informationen kan gå förlorad. 

 Enligt en medlem i arbetsgruppen finns en länk på intranätet där man kan se vilka 
produkter som går var.  

 Arbetsgruppen anser att ingenting satsats på framtiden just nu, investeringsstopp. 
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Bilaga 9. Viktiga egenskaper hos ett effektivt systematiskt arbete 
Från referensgruppen  

 
Enkelt 

 Enkla och tydliga ”spelregler” 
 Kunna beskrivas enkelt 
 Respektive chef tar hand om förbättringar/förslag. Ingen förslagskommitté 
 Enkla och tydliga mätningar 
 Fokusera på ”små” förbättringar som inte kräver mycket resurser 

Resultatförbättrande 
 Förslagsverksamhet -skall vara lönsamt - samma krav på återbetalning (pengar i  

tid) 
 Värdera insatsen i förhållande till återbetalningen 
 Förslagsverksamheten behöver inte nödvändigtvis vara ekonomisk driven 

Delaktighet, ansvar, uppslutning 
 Alla skall förstå sin ”roll” 
 Vara förankrat i ”detalj” 
 Förslagsverksamheten skall inte ge fribrev för hjärnaktivitet i det dagliga arbetet 
 Få med användarna i resp förbättring i hela genomförandet 

Snabbt 
 Snabb återföring - skall göras - avslag- o s v 
 Snabbt genomförande 
 Kort svarstid på förbättringar/förslag 
 Snabb behandling av förslaget 

Mätbarhet 
 Antal genomförda - delaktighet 
 Man måste ha en förslagsverksamhet som är lätt mätbar 
 Mäta, analysera och kommunicera inom en ”rimlig” tid 
 Systematiskt 
 Måste kunna mätas 
 Följas upp regelbundet 

Belöningar 
 Kollektiva belöningar 
 Ev. belöning skall inte vara drivande faktor – skall belöning vara individuell?? 

Kundorienterat 
Processorienterat 
Synligt 
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Bilaga 10. Träddiagram 

Effektivitet 2 3 2 3 1 2 3 3 3 3 1 3
Genomförbarhet 3 2 2 3 0 2 1 3 3 2 3 3
Summa 5 5 4 6 1 4 4 6 6 5 4 6
Prioritering 3 2 5 1 7 5 4 1 1 2 6 1

Ett forum för 
förbättrings-

arbetet

Olika modeller/ 
arbetsätt för 

olika 
föbättringar

Avsätt tid på 
möten till 

förbättringar

Prioritera 
resurser på 
ledningsnivå

Projektmodell 
med kontroll-

punkter

Identifiera 
roller, ansvar 

och 
befogenheter

Gemensamt 
arbetsätt

Tillgång till 
nödvändiga 

resurser

Hur skapar vi de förutsättningar vi 
behöver för att bedriva effektivt 

förbättringarbete?

Anslagstavla
Fungerande 
intranät med 

info

Förbättrings-
grupp 

förmedlar 
information

Förmedla info 
vid skift-

avlämning

Kommunicera 
information

Varje chef har 
ansvar för 

föbättringar 
inom sitt 
område

Resurs från 
PQC ansvarar 

för 
förbättringarbet

et

Resurs utanför 
PQC som 

arbetar med 
förbättringar 

och optimering 
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3 3 3 3 3 2
2 3 3 3 3 3
5 6 6 6 6 5
2 1 1 1 1 3

Motivera 
personalen

Skapa 
förbättrings-

möjligheter från 
brister och 
problem

Kollektiv 
belöning

Feedback på 
förbättrings- 

arbetet

Snabbt svar 
och bra 

motivering på 
förslag

Skapa grund-
läggande 

ordning och 
reda

Tvärgrupper för 
förbättrings-

arbete
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Bilaga 11. Resultat från enkät 
 

Respondent Kön Avdelning Inställning Tidsinsats Belöning
Antal 
idéer Information 

1 M Fatning Positiv 2 h 2 4 2 
          6   5 
          7     
2 K Inköp/Planering Positiv   4 2 5 
          8     
3 K Bulk/Truck Positiv 1 h 6 1 4 
4 M Bulk/Truck Positiv 1 h 1 1 2 
          8     
5 K PQC ej svar 30 min 1 1 3 
          8     
6 M UH Positiv 2 h 1 2 1 
          4   4 
          8     
7 M UH Positiv 30 min 1 1 2 
8 M EMU Positiv 30 min 1 1 2 
          6     
          8     
9 K Bulk/Truck Positiv 1 h 5 1 5 
          7     
          8     

10 K PQC Positiv 1 h 1 1 2 
          8     

11 M Prod Positiv 1 h 1 2 1 
              2 

12 M Fatning Positiv 1 h 1 2 1 
          5   2 
          8     

13 M Annan Positiv Mer än 2 4 3 3 
          5   4 
          6     

14 K Skeppning Positiv 1 h 1 2 3 
          2     
          8     

15 M Skeppning Positiv Mer än 2 1 3 3 
16 M Annan Positiv ej svar 8 3 3 
17 M STF Positiv 30 min 1 2 1 
          6   2 
          7     

18 M Inköp/Planering Positiv 2 h 2 1 3 
          4     
          8     

19 K Inköp/Planering Positiv 30 min 1 1 1 
          2   4 
          3     

20 M Prod Positiv 30 min 4 3 2 
21 M EMU Positiv 2 h 2 3 2 
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          4   4 
          8     

22 M Bulk/Truck Positiv 1 h 1 1 1 
          2   2 
          8     

23 K EMU Positiv Mer än 2 8 6 4 
          9     

24 M EMU Positiv Mer än 2 1 6 2 
          2     
          3     

25 M EMU Positiv Mer än 2 1 6 2 
26 M Bulk/Truck Positiv 30 min 1 3 1 
          6   3 

27 M STF Positiv 2 h 6 6 4 
          7     
          8     

28 M Inköp/Planering Positiv Mer än 2 2 2 1 
          7     
          8     

29 M EMU Positiv Ingen 1 1 2 
          2     
          8     

30 M STF Positiv 20 min 1 1 3 
          2     
          8     

31 M STF Positiv 1 h 2 2 2 
          8   4 

32 M EMU Positiv Mer än 2 8 2 1 
33 K PQC Positiv 30 min 6 1 1 
          7   3 
          8     

34 M EMU Positiv 30 min 1 3 3 
          2   4 
          4     

35 M Prod Positiv 20 min 1 5 2 
          2   3 
          6     

36 M PQC Positiv 2 h ej svar 3 3 
37 M EMU Positiv 1 h 1 2 3 
38 M EMU Ingen åsikt 30 min 1 1 2 
          2     
          7     

39 K EMU Positiv 20 min 2 1 1 
          6     
          8     

40 K PQC Positiv 1 h 1 2 2 
41 K Bulk/Truck Ingen åsikt Ingen ej svar 1 3 
42 K Fatning Ingen åsikt Ingen 8 1 1 
43 M Skeppning Positiv 1 h 4 2 3 
          5     

44 M EMU Positiv Mer än 2 4 4 2 
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          5   4 
          8     

45 K EMU Positiv 1 h 1 4 1 
          2     

46 M Bulk/Truck Positiv 1 h 1 2 2 
          2   4 
          8     

47 
ej 

svar PQC Positiv 2 h 1 2 3 
          5     
          8     

48 K PQC Positiv 30 min 1 1 2 
          8   3 

49 K PQC Ingen åsikt 1 h 8 1 1 
              4 

50 K Skeppning Positiv 1 h 1 2 2 
          6   4 
          8     

51 K Annan Positiv 20 min 1 1 1 
          2   2 

52 M STF Ingen åsikt ej svar ej svar ej svar ej svar 
53 K Skeppning Positiv 2 h 1 2 2 
        2   3 
          5     

54 M Bulk/Truck Positiv 2 h 4 2 4 
          6     
          8     

55 K Annan Positiv 1 h 1 2 2 
56 M Fatning Positiv 1 h 1 2 3 
          4     
          7     

57 M EMU Positiv 1 h 1 3 1 
          2     
          4     

58 M EMU Positiv Mer än 2 5 2 3 
          6     
          8     

59 M STF Positiv 1 h 2 1 3 
60 M STF Positiv 2 h 4 2 2 
61 M EMU Positiv 1 h 1 1 1 
          4   2 
          8     

62 M Bulk/Truck Positiv 1 h 1 1 1 
          3   2 
          8     

63 M Fatning Positiv 30 min 2 2 4 
          4     
          6     

64 M STF Positiv 1 h 1 4 3 
          5   4 
          8     
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65 M Fatning Positiv 1 h 1 4 2 
          2   3 
          5     

66 K EMU ej svar Mer än 2 2 5 3 
          8   5 

67 K EMU Positiv 1 h 1 1 2 
          4   4 
          8     
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Bilaga 12. Rollbeskrivningar 

Förbättringskoordinator 
Förbättringskoordinatorns roll är att stödja förbättringsgrupperna samt de förbättringsansvariga i 
deras arbete. Detta innebär att ge kunskapsstöd till pågående förbättringsprojekt, samordna och 
koordinera förbättringsarbetet, leda och styra förbättringsprojekt, följa upp, sammanställa, sprida 
erfarenheter och kommunicera goda resultat, samt att utbilda i förbättringsarbete och 
problemlösning. Dennes arbetsuppgifter bör specificeras tydligt då denna roll tillsätts. Om denna 
roll ska vara en deltidstjänst, är det viktigt att tid verkligen avsätts till detta arbete så att inte 
förbättringsarbetet blir lidande. Rekommendationen är att denna tjänst bör vara en heltidstjänst 
för att minska dessa risker, i alla fall under uppstarten då dennes roll kommer att vara extra viktig. 

Förbättringsstödjare 
En stödjade roll för att stödja förbättringskoordinatorns arbete bör tillsättas eftersom det i 
implementeringsfasen av förbättringsarbetet kan behövas specialist- eller resursstöd. Denna roll 
bör tilldelas verksamhetens ordinarie kvalitetsfunktion, PQC tillsammans med 
Underhållsfunktionen. Detta på grund av att kompetens från dessa två avdelningar i många fall 
kommer att behövas för att utreda och ta ställning till förbättringsprojektens genomförbarhet 
samt för att praktiskt genomföra förbättringarna.. Det är dock viktigt att tid avsätts för detta 
arbete på dessa avdelningar och att arbetsuppgifterna specificeras för att inte förbättringsarbetet 
ska bortprioriteras till fördel för andra arbetsuppgifter som medarbetarna har sedan tidigare. 
Denna rolls arbetsuppgifter är främst att stödja förbättringsarbetet genom att bereda och ta 
ställning till genomförbarhet hos förbättringsförslag samt fungera som stöd- och 
specialistkompetens vid genomförande av förbättringar som behöver sådan kunskap,   

Förbättringsansvariga 
Då Production Surfactants strävar efter ett processorienterat arbetssätt rekommenderas att 
processägarna i verksamheten ges ett förbättringsansvar. Dock så är företagets huvudprocess, 
Leverera produkt, mycket stor och innefattar större delen av de förbättringsgrupper som skapas, 
varför ansvaret för denna process har delats upp på processägaren, samt en delprocessägare för 
delprocessen logistik. Med förbättringsansvar menas att prioritera och fatta beslut om vilka 
förbättringar som ska genomföras inom processen som inte grupperna kan genomföra själva, 
frigöra nödvändiga resurser, fatta beslut om genomförande av föreslagna åtgärder och 
kontinuerligt följa upp och verifiera resultat av de förbättringar som utförs under dennes process. 
Då denna roll är mycket viktig för att uppnå ett fungerade förbättringsarbete är det betydelsefullt 
att den fungerar som önskat. Detta kräver att tid frigörs till förbättringsarbete i dessa personers 
ordinarie arbetsuppgifter så att inte förbättringsarbetet endast blir en extra börda samt att dessa 
personer får utbildning i förbättringsarbete. Lämpligtvis bör en investeringsgräns sättas för dessa 
ansvariga, så att de kan ta beslut om förbättringar som kräver investeringar upp till ett visst 
belopp.  

Förbättringsgrupper 
Genom att sammansätta förbättringsgrupper skapas den utförande rollen i förbättringsarbetet. 
Dessa förbättringsgrupper bör lämpligast sammansättas lokalt som avdelningsgrupper för 
Inköp/planering, PQC, Underhåll, Skeppning, Fatning och Bulk/Truck. När det gäller själva 
produktionen bör grupperna vara indelade efter fabrik och bestå av lokala grupper på skiftnivå 
samt en gemensam grupp på respektive fabrik med en representant från varje skift. De lokala 
gruppernas uppgift är att identifiera problem och idéer på förbättringsområden. Den 
gemensamma gruppen på EMU respektive STF tar därefter ansvaret för att identifiera en lösning, 
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De lokala gruppernas bör användas som hjälp i diskussion samt för utförandet av arbetet, dvs. 
uppgifter delegeras till lokal nivå.  
 
De lokala avdelningsgrupperna har till uppgift att identifiera, förstå och analysera problem, finna 
orsaker, arbeta fram förslag på lämpliga åtgärder, genomföra dessa och säkerställa att resultaten 
blir bestående samt att verifiera och kommunicera uppnådda framgångar. Till sin hjälp i arbetet 
har förbättringsgrupperna en checklista för förbättringsarbete baserad på förbättringscykeln. 
 
Utöver de lokala grupperna rekommenderas att tvärfunktionella förbättringsgrupper sammansätts 
för att lösa större och mer komplexa problem som berör flera avdelningar eller områden. Dessa 
grupper sammansätts för uppdragsspecifika projekt, dvs. personer väljs ut för just det projekt 
som ska utföras för att få en grupp med den sammansatta kompetens som behövs. Dessa 
grupper har samma uppgifter som avdelningsgrupperna fast för problem av mer komplex 
karaktär. 

Förbättringshandledare 
I varje förbättringsgrupp bör en förbättringshandledare finnas vars uppgift är att hålla samman 
och organisera gruppens förbättringsarbete samt att motivera gruppmedlemmarna. 
Förbättringsledaren är den person som sköter samordning av möten, dokumentation och 
delegering av arbetsuppgifterna. Det är även dennes uppgift att aktivera alla deltagare, fördela 
ansvar bland gruppdeltagarna, uppmuntra kreativitet i grupparbetet genom att variera 
gruppaktiviteterna, fungera som gruppens språkrör i organisationen samt att informera 
gruppmedlemmarna om vad som händer i förbättringsarbetet. Det är också denna person som 
rapporterar och kommunicerar om förbättringar till andra förbättringsroller i organisationen för 
beslut om genomförande. Författaren rekommenderar att förbättringsledarna väljs ut baserat på 
personlig lämplighet framförallt kopplat till motivation att delta i förbättringsarbetet samt 
förmågan att engagera övriga medlemmar. Författaren rekommenderar också att 
förbättringsledaren bör vara en av de ordinarie gruppdeltagarna. Detta kräver att denna person 
får utbildning i förbättringsarbete och olika användbara verktyg. Förbättringskoordinatorn 
rekommenderas också att delta som en extra förbättringshandledare i grupperna under 
implementeringsfasen för att allt mer lägga över ansvaret på den lokala förbättringshandledaren 
när arbetet fortskrider. Förbättringskoordinatorn kommer därmed att fungera som coach eller 
stöd till förbättringsledaren i gruppen under den första tiden. 
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Bilaga 13. Checklista 

1. Planera 
Identifiera problemet och dess nuvarande status 

 Mät och undersök hur det är idag. Ex verktyg: Datainsamling, släktskapsdiagram 
 Kategorisera problemet (effektivitet, säkerhet/miljö, kvalitet, leveranssäkerhet) 
 Vad är målet? (snabbare, med mindre resurser, säkrare, etc.) Koppla till övergripande 

mål, dvs. vilket övergripande mål uppfylls? 
Vad är problemets grundorsak?  

 Identifiera orsaken till varför problemet uppstod, annars finns risk att det återkommer. 
Ex verktyg: Orsaks-verkan-diagram, 5varför, brainstorming, släktskapsdiagram, 
paretodiagram, styrdiagram, flödesdiagram. 

Identifiera tänkbara lösningar 
 Ex verktyg: Brainstorming, träddiagram, matrisdiagram, flödesdiagram 

Välj den bästa lösningen  
 Räkna på vad den föreslagna lösningen skulle kunna spara i tid, pengar eller annat och 

jämför med lösningens kostnad. Ex verktyg: Insats-nytta matris om det finns flera 
potentiella lösningar 

 Testa gärna lösningen på ett enkelt sätt om det är möjligt, innan genomförande i 
fullskala 

Upprätta en handlingsplan  
 Vad ska utföras, vem ska utföra, när ska det vara klart? Hur ska resultatet utvärderas 

följas upp? 
 
Kontrollpunkt 1: Kan vi själva utföra arbetet i gruppen? Har vi rätt kunskap? Har vi 
tillräckliga resurser? 
Kontrollpunkt 2:  Om inte, gör avstämning med närmaste chef om förbättringen får 
genomföras samt beslut om de resurser som behövs?  

2. Gör 
Genomför den bästa åtgärden 

 Dokumentera hur genomförandet gått, om några problem uppkommit osv. 

3. Studera 
Undersök om åtgärden lett till den avsedda förbättringen 

 Mät resultatet och jämför med mätningen innan åtgärden utfördes. Om det inte går att 
mäta bör i alla fall förbättringen uppskattas. Har åtgärden lett till avsedd förbättring? 

4. Lär 
Identifiera hur vi ska upprätthålla den bättre nivån så den blir permanent  

 Det är viktigt att förankra lösningen alla medarbetare. Tex. ett nytt arbetssätt måste 
förankras, annars går det snart tillbaka till det som användes innan. 

Om inte det önskade resultatet uppnåddes, kör cykeln ett varv till 
 Börja om från planeringsfasen, ta lärdom om av vad som gick bra och dåligt första 

gången 
Utvärdera förbättrings- och problemlösningsarbetet.  

 Hur har själva förbättringsarbetet gått? Något verktyg eller någon metod som har varit 
extra bra eller dålig? Någon fas som borde ha fått mer eller mindre tid?  

 
Ta lärdom av förbättringsarbetet så att samma problem undviks i framtiden! 

 
Planera

Studera Gör

Lär Planera

Studera Gör

Lär
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Bilaga 14. Processkarta förbättringsprocessen 
7654

Problem/Idé Planera

Kan 
gruppen 
genom-

föra 
själva?

Beslut 
om 

genom-
förande

Beslut 
om 

genom-
förande

Planera Gör LärStudera

Skapa 
tvär-
grupp

Planera Gör LärStudera

Beslut 
om 

genom-
förande

Ja, men 
har ej 
resurser

Nej, kompetens 
finns inte Nej

Lägg ned

1 32

8

9

10

Ja

Nej

Ja

11 13 1412

Samman
ställ och 

doku-
mentera 

Förbättring

Förbättring

15
Ut-

värdera 
och 

kommuni
cera

Feedback

16

Ja

Nej

Lägg ned

Ja, kompetens och 
resurser finns
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Bilaga 15. Instruktioner till förbättringsprocessen 
 
Förbättringsarbetet utgår alltid från ett problem eller en idé som uppkommer i förbättringsgrupper eller av enskilda 
individer. Om idén eller problemet uppkommer i eller av en medlem i en förbättringsgrupp startar processen på 1. 
Om idén uppkommer av individer som inte ingår i en förbättringsgrupp kan processen starta på 1 eller 8 beroende 
på om det rör en lokal eller tvärfunktionell förbättring 
 

1. Problemet eller idén planeras lokalt i den förbättringsgrupp där den uppkommer genom 
att identifiera problemet, mäta dess nuvarande status (med rätt mätsätt), identifiera 
orsaker till problemet, ta fram möjliga lösningar och kategorisera förbättringen. En 
handlingsplan upprättas av vad som ska göras, vem som ska utföra arbetet beräkning av 
kostnad och förtjänst samt när det bör vara klart. 

2. Kontrollpunkt 1: Kan arbetet utföras av gruppen själva, dvs. om de har tillräcklig 
kompetens och tillräckliga resurser för genomförandet? Om kompetens finns, men ej 
resurser, går arbetet vidare till 3. Om både resurser och kompetens finns, går arbetet 
vidare till nr 4, om nej går det vidare till nr 8. 

3. Kontrollpunkt 2: Beslut om genomförande och tilldelning av resurser görs av närmaste 
chef. Om förslaget ska genomföras går det vidare, annars läggs det ner. Undvik att lägga 
under utredning. Beslut ska meddelas till förbättringsgruppen inom en vecka med 
motivering. Om investeringsbeloppet är större än chefens befogenheter meddelas detta 
till gruppen och ärendet går vidare till förbättringskoordinator och fabrikschef, dvs till nr 
8. 

Lokalt förbättringsarbete 
4. Förbättringsgruppen reviderar sin planering och handlingsplan för att säkerställa att 

beslutsunderlaget är baserat på fakta och att handlingsplanen är korrekt. 
5. Förbättringsgruppen genomför själva den beslutade lösningen. Eventuellt kan 

konsulter/experter tas in som hjälp. 
6. Förbättringsgruppen undersöker om förändringen lett till avsedd förbättring 
7. Förbättringsgruppen tar fram en plan för hur den uppnådda förbättringen ska 

upprätthållas och följas upp. Om resultatet inte blev en förbättring bör det undersökas 
varför, samt köra cykeln ett varv till. Gruppen bör också utvärdera själva 
problemlösningsarbetet. Gå till punkt 15 

Tvärfunktionellt förbättringsarbete 
8. Om förbättringsgruppen inte själva kan utföra åtgärden går ärendet vidare till 

förbättringskoordinatorn som tillsammans med fabrikschefen tar beslut om 
genomförande. Detta gäller också om en ide uppkommit som ej kan beslutas om av 
närmsta chef. Om beslutet rör en lokal förbättring och beslutet i punkt 8 blir ja, går 
förbättringen via punkt 3 till punkt 4. Om beslutet rör en tvärfunktionell förbättring som 
ska undersökas vidare går arbetet vidare till punkt 9 

9. Om förbättringen ska genomföras sammansätter förbättringskoordinatorn och 
fabrikschefen en tvärgrupp anpassad för det aktuella problemet. Förbättringshandledare 
för gruppen utses också av dessa. 

10. Problemet eller idén planeras av förbättringsgruppen genom att identifiera problemet, 
mäta dess nuvarande status (med rätt mätsätt), identifiera orsaker till problemet, ta fram 
möjliga lösningar och kategorisera förbättringen. En grov handlingsplan upprättas av vad 
som ska göras, vem som ska utföra arbetet, beräkning av kostnad och förtjänst samt när 
det bör vara klart. 
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11. Kontrollpunkt 3: Beslut om genomförande och tilldelning av resurser görs av 
förbättringskoordinator och fabrikschefen som meddelar beslut och motivering till 
tvärgruppen. Om förslaget ska genomföras går det vidare till genomförande i punkt 12, 
annars läggs det ner. Undvik att lägga under utredning.  

12. Förbättringsgruppen genomför den beslutade lösningen. Eventuellt kan 
konsulter/experter tas in som hjälp. 

13. Förbättringsgruppen undersöker om förändringen lett till den avsedda förbättringen 
14. Förbättringsgruppen tar fram en plan för hur den uppnådda förbättringen ska 

upprätthållas och följas upp. Om resultatet inte blev en förbättring bör det undersökas 
varför, samt köra cykeln ett varv till. Gruppen bör också utvärdera själva 
problemlösningsarbetet. 

 
Dokumentation och uppföljning 

15. Förbättringshandledaren i varje grupp dokumenterar arbetet fortlöpande under projektet 
och när projektet är klart sammanställer denne dokumentationen i form av en kort 
rapport uppdelad på faserna i förbättringscykeln. Förbättringskoordinatorn registrerar alla 
förbättringar i ett Exceldokument för att kunna föra statistik över förbättringsarbetet. Här 
bifogas också rapporten. Exceldokumentet bör vara tillgängligt för alla i skrivskyddad 
form för att kunna se pågående arbete. 

16. Förbättringskoordinatorn ansvarar för att sammanställa och kommunicera ut resultatet av 
förbättringsarbetet.  

 
Processens syfte: Att genom kontinuerligt förbättringsarbete fortlöpande förbättra företagets 
verksamhet. 
 
Processens kunder: Processens kunder är alla som påverkas av förbättringarna som genomförs, 
det vill säga företagets medarbetare, ägare, kunder och övriga intressenter. 
 
Processens leverantörer: Processens leverantörer är alla medarbetare i organisationen. Dessa 
levererar input till processen genom att komma med idéer om förslag på förbättringar. 
 
Kritiska framgångsfaktorer: Vilja och motivation hos medarbetare och ledning, förutsättningar 
att bedriva arbetet samt tydliga mål och förväntningar på vad arbetet ska resultera i. 
 
Kännetecken på att processen funderar bra: Hög delaktighet, många genomförda förslag, 
motiverad personal. 
 
Mätetal: Antal genomförda förbättringar, antal delaktiga i förbättringsarbetet.  
 
Processägare: Förbättringskoordinator 
 
Gemensamma arbetssätt: Checklistan 
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Bilaga 16. Matrisdiagram 

Förbättrings-
koordinator 

som styr och 
driver arbetet

Arbeta i 
förbättrings-

grupper

Tydlig 
förbättrings-
organisation 
med tydlig 
ansvars-

fördelning

Avsatt tid till 
förbättrings-
arbete hos 

anställda på 
alla nivåer

Checklista till 
förbättrings-

arbetet

Verktyg för 
faktabaserad 

problem-
lösning 
används

Interna kund- 
och 

leverantörs-
möten mellan 
förbättrings-

grupper

Ledningen visar inte sitt engagemang tydligt i praktiken 2

Ledningen tillsätter inte nödvändiga resureser till förbättringsarbete 1 2

Ledningen föregår inte med gott exempel och deltar i förbättringarbetet 1

Alla medarbetare deltar inte i förbättringarbetet 2 2 2

Ingen tar hand om de förbättringsidéer som uppkommer i verksamheten 3 3 1

Hanteringen av förbättringsförslag går långsamt 2 2 3 2

Medarbetarna vet inte sin roll i förbättringarbetet 2 2 1

Medarbetarna har inga tydliga befogenheter avseende förbättringarbetet 1 1

Det finns ingen ansvarig person som driver förbättringarbetet 3

Det är svårt att se vilka förbättringar som pågår i verksamheten

Många medarbetare har svårt att ta sig tid till förbättringarbete 2 3

Förbättringar genomförs olika från gång till gång utan systematik 2 2 3

Ingen kunskap om metoder och verktyg för faktabaserad problemlösning 3

Processorienteringen är inte inarbetad 1 1

Medarbetarna upplever att få utbildingar genomförs

Bristfällig kundfokus bland medarbetarna 2

Bristande kunskap om verksamhetens mål bland medarbetarna

Det finns inga uppsatta förbättringsmål

Bristande prioritering av förbättringsprojekt 1 3 2 2

Bristfällig uppföljning av förbättringarbete 3 3 3 3

Bristfällig återkoppling av förbättringarbetet 3 3 3

Firar inte goda resultat i förbättringarbetet
Bristande kommunicering av information avseende förbättringarbetet 3 1 3 3 2

Summa 1 8 2 0 3 1 1 3 6 3 7

Problem

Åtgärd
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Befogenhet 
att ta 

investerings-
beslut upp till 
viss summa 

på olika 
nivåer.

Kollektiv 
bonus för 

framgångs-
rikt 

förbättrings-
arbete

Återkoppling 
och 

information 
om 

förbättrings-
arbetet av 

koordinator 
via mail

Förbättrings-
mål på 

gruppnivå

Fokus-
områden för 
förbättrings-
arbete under 

viss tid

Utbildning i 
förbättrings-

arbete

Övrig 
utbildning 
kopplad till 
företagets 

verksamhet

Utvärdering 
av 

förbättrings-
arbetet 

kvartalsvis

Mål på 1-4 
genomförda 
förbättringar 
per person 

och år

Fokus på 
förbättringar 
som gruppen 

själv kan 
utföra

Beslut av 
närmaste chef 
inom viss tid 
(ex en vecka)

Prioriterings-
mall för 
projekt

S
u
m
m
a

3 2 7
2 2 2 3 12

2 3
2 1 2 2 13

7
3 3 3 18

2 7
3 5

3
0

2 7
7

2 5
2

3 3 6
2
0

3 2 3 8
1 2 11

3 3 18
2 2 2 3 18
3 3
2 2 3 3 22

8 7 4 4 6 9 6 1 1 7 5 1 6 3  
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Bilaga 17. Checklista för pilotprojekt Skeppning 
Problem: Varför uppnår vi inte 100 % leveranssäkerhet? 

Planera 
Identifiera problemet och dess nuvarande status 
Problem: Leveranssäkerheten är inte 100 % som det uppsatta målet. 
Mät och undersök hur det är idag Leveranssäkerheten för oktober var endast 72 %. Genom att studera de 
order som inte avgått från fabriken på rätt dag har skeppningen försökt identifiera vilka av dessa 72 % 
som ändå kommer till kund på rätt dag. Största delen består av exportorder, FCA-order, order med flera 
orderrader med olika lastdatum samt överenskommelser om hämtning annan dag för att t.ex. samordna 
transport eller för ekonomisk vinning. Mycket få kom verkligen för sent. 
Mål: Att öka leveranssäkerheten 
 
Vad är problemets grundorsak?  
Identifiering av orsaker med orsaks-verkan-diagram: Hur uppnår vi 100 % leveranssäkerhet? Se nedan 

Ej hänsyn till lok. helgdagar

Analysproblem

Dålig orderdiciplin 

Olika arbetsrutiner

Varför kan vi inte 
uppnå 100 % 
Leveranssäkerhet? 

Mätsystemet Excam Planering och 
förberedelser 

Skeppningens 
arbetssätt 

Kan inre boka pga SAP-strul 

Orderdiciplin 
(Customer 
Service)

Öppettider 7-14.30 

Interna 
leverantörer 

För sent producerat

Råvarubrist

Överenskommelser

Order m flera lastdatum

Exportorder Översjö

FCA-Order

Externa kunder 

Ändrar order

Inga ledtider för exp. översjö

Räknar fel ledtid 

Inte klockstyrd 

Yttre faktorer 

Trafikproblem 

Pick- & packdagar minskat Olika arbetsrutiner

 
 
Ett stort antal möjliga orsaker till att leveranssäkerheten inte är 100 %, men få som skeppningen kan 
påverka själva. Det största problemet upplevdes vara mätsystemet som inte mäter orderns ankomst till 
kund, utan mäter den dag som orden bör lämna fabriken enligt Excam. Dessutom upplever skeppningen 
att Exam är ett problem i sig. De påverkbara orsakerna är att skeppningen har olika arbetsrutiner för olika 
typer av gods, för olika länder och olika transportörer vilket medför att det kan bli lite struligt att hålla 
reda på vilka rutiner som gäller för vad. Ett annat upplevt problem från skeppningen var att medarbetarna 
på skeppningen roterar sina arbetsuppgifter, varvid nödvändig information ibland faller mellan stolarna. 
Det framkom också att för sen produktion och analysproblem är två orsaker som medför att leveranstiden 
inte alltid kan hållas, dvs. skeppningens leverantörer är orsaken till problemen. 
 
Identifiera tänkbara lösningar 
Vid framtagandet av lösningar har fokus legat på de faktorer som skeppningen själva har möjlighet att 
förändra, dvs. utvärdering av mätsätt, arbetsrotation och arbetsrutiner. Då mätsättet var den orsak som 
framkom som det största problemet, men inte går att ändra, valde gruppen att fokusera på att hitta ett sätt 
att utvärdera de order som orsakar en avvikelse från leveransdag för att identifiera verklig 
leveransavvikelse samt för att mäta vad som orsakar dessa. Detta för att identifiera hur det verkligen är i 
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nuläget. Detta kommer att medföra att skeppningen kommer att ta fram ett faktabaserat underlag som 
visar på vad som orsakar leveransavvikelser som påverkar kund. När man sedan vet vilka typer av 
leveransavvikelser som uppkommer och leveranssäkerhetens verkliga värde kan man arbeta vidare med 
dessa orsaker för att öka leveranssäkerheten. 
 
Välj den bästa lösningen  
Den bästa lösningen för att följa upp leveranssäkerheten är att skeppningen under en tidsperiod använder 
sig av ett uppföljningsdokument där de fyller i alla de order som inte lämnar fabriken på den dag som 
planerats. För dessa skriver de in ordernummer, beräknat lastningsdatum, verkligt lastningstdatum och 
orsak till försening eller tidigareläggande. Dessutom registreras uppskattad påverkan på kund.  De order 
där det finns flera olika leveransdatum är lätt att missa då man inte direkt ser att dessa skickas på ”fel” dag.  
 
Upprätta en handlingsplan  
För att kunna följa upp systemet behöver ett uppföljningsdokument skapas med de angivna parametrarna. 
Detta utförs av Elin Renberg och skickas till skeppningsgruppen 2005-11-30. Skeppningsgruppen har 
därefter ansvaret för att registrera alla order som lämnar fabriken på fel dag under perioden 1-15 
december. Därefter ska förbättringsgruppen tillsammans utvärdera arbetssättet och den information som 
erhålls från uppföljningen i anslutning till avdelningsmötet torsdagen den 15 december. Fram till dess 
kommer inga ytterligare förbättringsmöten att hållas.  

 
Kontrollpunkt 1: Kan vi själva utföra arbetet i gruppen? Ja! 
Kontrollpunkt 2: Får förbättringen genomföras och vilka resurser behövs? Inga resurser behövs! 

Gör 
Genomför den bästa åtgärden 
2005-11-30 Mall för utvärderingsdokument sammanställd 
2005-12-02 Mätning påbörjad 
2005-12-15 Uppföljningsmöte 

Studera 
Undersök om åtgärden lett till den avsedda förbättringen 
Med hjälp av mätningen kan vi nu identifiera vilka typer av orsaker som bidrar till leveransavvikelser, se 
diagram nedan. Endast en avvikelse har uppskattats påverkat kunden. 
 

Leveransavvikelse Styckegods

12

8

4
1 1 1

12

20

24 25 26 27

0

5

10

15

20

25

30

önskemål från
transportören

Export FCA Samlastning Stopp hos föregående
kund

För sen produktion

Orsak

A
nt

al



- BILAGA 17 SIDA 3(4) - 
 

 103

 
Leveranssavikelser Bulk
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Gruppen tycker att mätningen fungerat bra och inte varit till något extraarbete. Dock så är den mätta 
perioden kort, varför en längre mätningsperiod förespråkas för att ta fram ett tillförlitligt underlag. 
Gruppen framhåller att det är möjligt att de missat någon order, eller på grund av osäkerhet om det 
tidigare mätsystemet inte registrerat den. Därför vill skeppningen göra en uppföljning med hjälp av den 
lista som Stefan tagit fram i SAP. Elin får till uppgift att kolla med Stefan så att gruppen får behörighet att 
ta fram denna lista tills nästa utvärderingstillfälle.  

Lär 
Identifiera hur vi ska upprätthålla den bättre nivån så den blir permanent  
För att få ett mer tillförlitligt resultat beslutade gruppen att mätningen ska pågå under en testperiod på 
totalt två månader, hela december & januari, med utvärdering efter varje månadsskift, den första bestämd 
till 10 januari. 
 
Då många avvikelser beror på önskemål från transportören vill gruppen att en ytterligare kolumn läggs till 
i Exceldokumentet för transportör, för att kunna säkerställa om detta gäller vissa transportörer eller alla. 
Gruppen framhöll också en viss osäkerhet hur den i SAP mätta leveranssäkerheten fungerade, varvid det 
uppstår en viss oklarhet hur korrigeringar etc. påverkar mätsystemet. För att undvika detta får Elin i 
uppdrag att undersöka hur mätningen går till med Stefan. Med dokumentet liggande i en mapp på 
nätverket kan endast en person vara inne i taget vilket skulle kunna vara ett problem. Dock har inte 
gruppen hitintills upplevt detta, men om mätningen ska fortgå bör alternativ undersökas. 
 
Gruppen undrar hur detta underlag kommer att användas i framtiden. För att fortsätta mätningen efter 
testperiodens slut vill gruppen veta vad resultatet kommer att användas till. 
 
Utvärdera förbättrings och problemlösningsarbetet. 
Gruppen är i allmänhet positiv till hur förbättringsarbetet fungerat och delar av gruppen kommenterade 
att det varit roligt. Checklistan har upplevts som ett bra stöd och lagom omfattande för arbetet. Gruppen 
upplever inte att förbättringsarbetet varit svårt, men betonar ett det till stor der beror på Elins medverkan 
i gruppen som drivit på arbetet, hållit i och sammankallat till möten samt sammanställt resultaten. Detta är 
något som de tror är viktigt i fortsättningen att det finns en utomstående förbättringshandledare i gruppen 
i en period med kunskap om förbättringsarbete för att sätta fart på gruppens arbete under en längre tid 
innan ansvaret kan överlämnas på gruppdeltagarna själva.  Utan detta tror gruppen att arbetet hade 
avstannat och att de inte tagit sig tid till det. En ytterligare hjälp har varit att det redan i förväg angetts en
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 inriktning på förbättringsarbetet genom temat leveranssäkerhet, vilket de tror är bra att även ha i 
fortsättningen. 
 
Gruppen upplever att den avsatta tiden varit lämplig, att ses en gång i veckan, i början av arbetet, men att 
detta kanske kan minskas till varannan vecka när arbetet kommit igång. De tror inte heller att det är något 
problem att så småningom ha flera pågående projekt samtidigt. Att delegera ansvar och uppgifter till 
medlemmarna att utföra delar av förbättringsprojekten upplever de som något positivt som de tror kan 
öka motivationen. 
 
Användningen av verktygen har upplevts om positiv. Framförallt orsaks-verkan-diagrammet gav 
goda resultat då medlemmarna i början hade viss misstro att de skulle kunna identifiera så många 
orsaker och i slutet av övningen insåg att de faktiskt kommit på en hel del. 
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