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Sammanfattning 

Många organisationer idag ställs inför utmaningen att överbygga gapet mellan 

produktionskapacitet och förväntat resultat på grund av allt snabbare föränderliga marknader. Som 

svar har många företag tillämpat konceptet Lean produktion där man strävar efter perfektion 

genom ständiga förbättringar. Dock är det få företag som lyckas genom tillämpningen uppnå en 

hållbar utveckling och kontinuerlig effektivisering av verksamheten. Företag som lyckas, får 

möjlighet att hålla en stabil position och öka sin lönsamhet genom att ständigt reducera kostnader 

och öka värde för deras kunder. Frågan är oundviklig, hur kan vissa företag lyckas medan andra 

halkar efter?  

Syftet med uppsatsen är att identifiera konkreta framgångsfaktorer för hur företagen kan bedriva 

förbättringsarbete genom att utnyttja människors kompetens och skapa engagemang mot en 

gemensam vision.  

Uppsatsen omfattar tre studier; litteraturstudie, omvärldsstudie genom deltagande på seminarium 

samt fallstudie av tre företag som anses ledande inom arbete med ständiga förbättringar. 

Identifierade framgångsfaktorer för hur företag kan driva framgångsrikt och långsiktigt 

förbättringsarbete delas in i fyra huvudfaktorer: 

A. Ledarskap: Forma ledare som har förmåga att driva ett framgångsrikt förbättringsarbete 

 Engagera ledare 

 Förse ledare med fördjupad metodikkunskap 

 Främja kommunikation och kunskapsutbyte mellan chefer 

 Skapa ledare med god kännedom om produktionen 

 

B. Lärande: Skapa en organisation där lärande främjas 

 Höj medarbetares kompetens 

 Inför arbete i förbättringsgrupper 

 

C. Engagemang: Skapa engagemang hos medarbetare 

 Synliggör nyttan av förbättringsarbete och visa tydlig koppling mellan insats och 

resultat 

 Involvera samtliga medarbetare i förbättringsarbetet 

 Fira framgångar 

 Fastställ tydlig struktur för förbättringsarbetet 

 Arbeta ständigt med att förbättra relation mellan ledare och medarbetare 

 Förenkla problemlösning 

 

D. Uppföljning: Inför rutinmässig uppföljning 

 Följ upp resultat och avkastning 

 Följ upp metodik 
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Abstract 

Many organizations today are experiencing frustration due to the gap between capacity and 

expected results because of fast-changing markets. In response, many companies have chosen to 

practice the concept of Lean Production that strives for perfection through continuous 

improvement. However, few companies succeed to attain a sustainable development. Companies 

that succeed will be able to maintain a stable position and increase profits by continually reducing 

costs and increasing customer value. The question is inevitable, how can some companies succeed 

while others fall behind? 

The purpose of this paper is to identify specific success factors of how companies can engage in 

continuous improvement by taking advantage of people's skills and creating motivation to reach a 

shared vision. 

The thesis includes three studies; literature review, a study based on participation in a seminar and 

a case study of three companies that are considered leaders in continuous improvement efforts. 

Identified success factors can be divided into four main factors: 

A. Leadership: Shape leaders who have the ability to run successful improvement efforts 

 Motivate leaders 

 Provide managers with knowledge of methods for continuous improvement 

 Encourage communication between managers 

 Shape leaders that have a good knowledge of the production processes 

 

B. Learning: Create an organization where learning is encouraged 

 Invest in developing employee capability 

 Form teams for continuous improvement efforts 

 

C. Motivation: Create motivation among employees 

 Show the benefits of improvement and illustrate a clear link between effort and 

results 

 Involve all employees in improvement efforts 

 Celebrate success 

 Establish a clear structure 

 Improve the relationship between managers and workers 

 Simplify problem solving 

 

D. Follow up: Follow up continually 

 Follow up results 

 Follow up used methods 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I dagens globaliserade samhälle, där konkurrensen är hård och marknaden är påverkad av 

finansiell oro, är det nödvändigt för företags överlevnad att öka konkurrenskraft genom 

kundanpassade produkter av hög kvalitet, korta leveranstider och rimliga priser (Sandkull, 

Johansson 2000), vilket har ökat behovet av flexibla produktionssystem som ständigt utvecklas. 

(Sörqvist 2000) 

Många företag har svarat på den förändrade miljön genom att införa Lean produktion, vilket 

innebär att utvärdera företagets processer utifrån den värde som skapas för kunden. Icke-

värdeskapande aktiviteter betraktas som slöseri och minimeras. (Liker 2004) 

Ständiga förbättringar, som är en kärnpunkt i konceptet Lean produktion, medför ett behov av att 

involvera och engagera samtliga medarbetare i organisationen i att kontinuerligt förbättra 

verksamhetens processer. (Imai 1991) Arbetet förutsätter ett ledarskap som tillvaratar 

medarbetares kompetens och möjliggör löpande utveckling av kunskap och förmågor. (Sandkull, 

Johansson 2000) 

Flertalet företag arbetar med ständiga förbättringar men det är väldigt få som lyckas upprätthålla 

en hållbar framgång. (Liker, Franz 2011) Företag som lyckas får möjlighet att ständigt öka 

kvalitet och samtidigt reducera kostnader, och därigenom öka värde för sina kunder. Som exempel 

talas det ofta om Toyota som genom Lean och ständiga förbättringar lyckas hålla en stabil 

position som en av världens effektivaste biltillverkare. (Liker 2004)  

1.2 Problemformulering 

Då få företag som tillämpar konceptet ständiga förbättringar lyckas upprätthålla ett hållbart 

förbättringsarbete och därmed ett bestående resultat är det intressant att finna vilka lärdomar som 

kan dras av befintlig litteratur och framgångsrikt tillämpning av konceptet för att identifiera 

konkreta framgångsfaktorer för tillämpning av ständiga förbättringar.  

1.3 Syfte och mål 

Syftet med studien är att identifiera framgångsfaktorer vid förbättringsarbete genom att studera 

begreppet ständiga förbättringar, och observera hur förbättringsarbete sker i praktiken.  

Målet är att presentera idéer för bättre förbättringsarbete sammanställda i en tabell med 

framgångsfaktorer och aktiviteter för hur dessa uppnås. Resultatet kan användas av företag vid 

införande eller utveckling av arbete med ständiga förbättringar.  

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen avgränsas till att: 

 fokusera på ständiga förbättringar enligt konceptet Lean produktion  

 fallstudie endast innefattar tillverkningsföretag 

 fallstudie är baserat på företagens svenska verksamhet 
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 studera företag som anses vara framgångsrika i förbättringsarbetet 

 ej värdera de ekonomiska aspekter som rör rekommendationer i framgångstabellen 

1.5 Metod 

Uppsatsen består av tre studier; litteraturstudie, omvärldsstudie och fallstudie. Nedan beskrivs 

tillvägagångssättet och val av utformning av studierna. 

1.5.1 Forskningsansats och datainsamling 

I uppsatsen har främst deduktiv metod använts, det vill säga befintlig teori har varit utgångspunkt 

för empiriinsamling. (Patel, Davidson 1991) Anledningen är att teorin på så sätt skapat en struktur 

för vidare studier i syfte att eliminera överflödig datainsamling.  

Både primär och sekundär data har använts i uppsatsen. Primär data består i uppsatsen av 

intervjuer med anställda på tre företag och deltagande i ett seminarium. Sekundärdata består 

främst av litteraturstudie, men även information från företagens hemsidor. 

1.5.2 Tillvägagångssätt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Arbetsgång för hur uppsatsen framställts 

1.5.3 Litteraturstudie 

Litteratursökning har genomförts på bibliotek, databaser och internet, i enlighet med en 

informationssökningskurs vid Kungliga Tekniska Högskolan. Inom ämnet finns ett par välkända 

författare som anses trovärdiga av experter inom ämnet, varför initial datainsamling gjordes 

genom läsning av dessa författares böcker. 

Litteratur- och omvärldsstudie 

Lantmännen Doggy 

Företagsinformation, besök, 

intervjuer 

Analys 

Scania 

Företagsinformation, besök, 

intervjuer 

AstraZeneca 

Företagsinformation, besök, 

intervjuer 

Resultat och slutsats 

Problemformulering och syfte 

Generell litteraturstudie 
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Generell litteraturstudie behandlar begreppet Lean produktion, Toyotas produktionssystem, 

ständiga förbättringar, och dess historik. Vidare har en artikel och två böcker valts för 

identifiering av framgångsfaktorer för arbete med ständiga förbättringar.  

Masaaki Imais bok, Kaizen – Att med kontinuerliga, stegvisa förbättringar höja produktivitet och 

öka konkurrenskraft, har valts då Imai anses vara fadern till ständiga förbättringar och pionjär i 

utveckling och spridning av kaizen-filosofin över hela världen. (Womack et al. 2003) 

Steven Spear, professor vid Massachusetts Institute of Technology, är en välkänd expert inom 

området. (esd.mit.edu) H. Kent Bowen är professor vid Harvard Business School inom industriell 

teknik och ledarskap (www.hbs.edu). Tillsammans har professorerna skrivit artikeln Decoding the 

DNA of the Toyota Produktion System (1999), som har kommit att bli norm inom konceptet Lean 

produktion. (esd.mit.edu)  

Lars Sörqvist är forskare inom kvalitetsområdet, och även delägare i Sandholm Associates AB där 

han bedrivit utbildning, ledningsseminarium och konsultation i ett flertal företag och 

organisationer. (Sörqvist 2004) I hans bok, Ständiga förbättringar, har han identifierat ett antal 

framgångsfaktorer genom att studera ett flertal koncept för ständiga förbättringar. 

Ytterligare litteraturstudie har genomförts för fördjupning inom identifierade framgångsfaktorer. 

1.5.4 Omvärldsstudie 

Omvärldsstudien genomfördes i syfte att stärka val av framgångsfaktorer genom jämförelse av 

litteratur och erfarenhet från praktiken. Studien är baserad på deltagande i ett seminarium hos C2 

Management.  

C2 Management är ett konsultbolag som arbetar sedan år 1999 med att utbilda företag i arbetet 

med ständiga förbättringar. C2 Management grundades av Lars Nilsson, en av Sveriges ledande 

personer inom förbättringsarbete, och Håkan Nilsson. (www.c2management.se) Seminariet, Lean 

och ständiga förbättringar i världsklass hade som syfte att tydliggöra vad Lean och ständiga 

förbättringar innebär och visa hur enkla verktyg kan användas för att skapa ständiga förbättringar i 

verksamheter. Seminarieledare var konsulterna Joakim Ahlström och Ola Ljunggren Bergeå. 

Seminariets deltagare bestod av tio anställda från sex olika företag bestående av tjänsteföretag, 

tillverkningsföretag och offentliga verksamheter. Deltagarna hade olika bakgrund och skilda 

erfarenheter av förbättringsarbete. 

1.5.5 Fallstudie 

Fallstudien innefattar tre företag; Lantmännen Doggy, Scania och AstraZeneca. Fallstudie är 

baserad på besök och intervjuer av anställda vid företagen. Intervjuade respondenter i samtliga 

företag presenteras i bilaga 2. Företagen har valts utifrån fyra faktorer där logiken varit att berika 

studien och öka generaliserbarheten av resultatet:  

1. Ansedd framgång inom arbete med ständiga förbättringar 

2. Olika mognadsfas 

3. Verksamma i olika branscher 

4. Olika företagsstorlekar 
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1.5.5.1 Lantmännen Doggy AB 

Doggy har varit pilotanläggning för införande av ständiga förbättringar inom Lantmännen 

koncernen, och har drivit ett lyckat förbättringsprojekt (www.lantmannen.com, A). Doggy har 

arbetat med ständiga förbättringar i endast tre år och befinner sig i en fas mellan det gamla och det 

nya arbetssättet.  

Lantmännen Doggy är den största hund- och kattmatsproducenten i Sverige. Huvudmarknaden är 

Sverige, men den europeiska exporten står för 40 procent av omsättningen. Företaget omsätter 

cirka 600 miljoner kronor. Företaget har 200 anställda, varav 160 befinner sig i huvudkontoret i 

Vårgårda. Tillverkningen sker i två fabriker i Vårgårda, en för torrfoder och en för 

konservprodukter. (www.lantmannen.com, B) 

På Doggys kontor i Vårgårda intervjuades sju anställda. Respondenter bestod av teamledare för 

styrgrupp, koordinator för förbättringsarbete, underhållschef, teamledare för utvecklingsteam 

inom kvalitet, teamledare för utvecklingsteam inom produktionsteknik och två 

kvalitetssamordnare.  

1.5.5.2 Scania AB  

Scania har arbetat med ständiga förbättringar i mer än 10 år och anses vara ett av de mest 

framgångsrika företagen inom förbättringsarbete. (www.acando.se) Den besökta avdelningen på 

Scania har sedan länge arbetat med ständiga förbättringar, men under senare år har 

förbättringsarbetet haft låg prioritet på grund av ökad oro i omvärlden. Senaste året har dock en ny 

satsning gjorts i förbättringsarbetet. (Muntligt, Marja Edberg) Mognadsgraden skiljer sig därför åt 

mellan medarbetare. 

Scania är en globalt ledande tillverkare av tunga lastbilar, bussar och industri- och marinmotorer. 

Dessutom tillhandahåller och säljer företaget ett stort utbud av tjänstrelaterade produkter och 

finansiella tjänster. (www.scania.se) 

Scania är verksamt i ett hundratal länder och har mer än 35 000 anställda, varav 12 000 befinner 

sig i Sverige. Produktionen sker i Europa och Latinamerika. (www.scania.se) Omsättning för 

koncernen var 78 miljarder kronor under år 2010. (www.scania.com) 

På Scania besöktes busschassimonteringslinan vid Scania Chassi där fyra medarbetare 

intervjuades. Respondenter bestod av produktionsledare, produktionssamordnare, 

monteringsområdesansvarig och kvalitetsansvarig.  

1.5.5.3 AstraZeneca AB 

AstraZeneca, som fick Svenska Leanpriset år 2008, är ett företag som idag anses vara ett av de 

mest framgångsrika företagen inom ständiga förbättringar (www.leanforum.se), och befinner sig i 

en mogen fas i förbättringsarbetet. 

AstraZeneca är ett av världens ledande läkemedelsföretag vars produkter säljs i över hundra 

länder och är verksam med egna produktionsanläggningar i 16 länder. Världen över har företaget 
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61 000 anställda, varav 9 650 befinner sig i Sverige. AstraZeneca hade år 2010 en omsättning på 

204 miljarder kronor. (www.astrazeneca.com) 

På AstraZeneca besöktes två fabriker i Södertälje; Turbuhaler och Blow Fill Seal (BFS). På 

Turbuhaler intervjuades Lean-koordinatorn och en förstalinjechef. Även på BFS intervjuades 

Lean-koordinatorn, och dessutom två operatörer. Därutöver deltog jag i daglig styrning för Pulsen 

och ledningsgruppen på Turbuhaler, och intervjuade företagets interna lean-konsult. 

1.5.5.4 Intervjuer 

Då syftet med uppsatsen är att belysa hur arbetet ser ut hos företag som arbetar framgångsrikt med 

ständiga förbättringar har kvalitativ undersökning i form av fysiska intervjuer valts. (Hartman 

2004) 

För utformning av intervjufrågor har främst öppna frågor används då syftet med intervjuer har 

varit att belysa det som respondenten finner meningsfullt. För att eliminera eventuell överflödig 

information användes även riktat öppna frågor som låter respondenten svara fritt utifrån egen 

erfarenhet men inom ett visst område som intervjuaren finner lämplig. (Lantz 2007) För 

utformningen har även erfarenhet från tidigare kurser använts. 

Intervjuguide skickades till respondenter innan intervjutillfället för att respondenter skulle få tid 

att reflektera över frågorna, se bilaga 1. Utskicket är av beskrivande karaktär av två skäl. Ena 

skälet är att låta respondenten reflektera fritt men inom ramen för uppsatsen. Andra skälet är att 

möjliggöra omformulering av frågor vid intervjutillfälle för att anpassa intervjun till responsens 

befattning. Egen intervjuguide bestående av stödfrågor utvecklades vid intervjutillfälle då vissa 

frågor ansågs överflödiga, eller så lades det till frågor då nya frågor som varit relevanta för 

uppsatsens syfte tagits upp.  

Intervjuer spelades in för att rikta fokus på att leda intervjun och även få möjlighet att ta del av 

icke-verbal kommunikation såsom kroppsspråk. Intervjuer genomfördes i företagens lokaler. 

Varje intervju skrevs ned för sig för att sedan sammanställas genom en analys. Resultatet delades 

sedan in i tre delar som anses lämpliga för uppsatsens syfte; förbättringsarbete, framgångsfaktorer 

och utmaningar. 

1.6 Disposition 

Kapitel 1 – Inledning 

Här beskrivs varför Lean och ständiga förbättringar är ett intressant ämne, samt uppsatsens 

problemformulering, syfte och avgränsningar. I kapitlet ingår även förklaring av valda metoder. 

Kapitel 2 – Litteratur- och omvärldsstudie 

Detta kapitel beskriver litteraturstudie och omvärldsstudie. Inledningsvis beskrivs koncepten 

Toyotas produktionssystem, Lean produktion och ständiga förbättringar. Vidare framställs 

framgångsfaktorer för arbete med ständiga förbättringar genom genomförd litteratur- och 

omvärldsstudie.  
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Kapitel 3 – Fallstudie 

Kapitlet är indelat efter de tre företag som besökts. Inledningsvis sammanfattas genomförda 

intervjuer där förbättringsarbetet, framgångsfaktorer och utmaningar för respektive företag 

framställs. I slutet av kapitlet sammanfattas viktigaste lärdomar som framkommit från samtliga 

företagsbesök i en tabell. 

Kapitel 4 – Analys och resultat 

I detta kapitel förs en diskussion kring uppsatsens frågeställning utifrån resultat som framkommit 

från litteratur-, omvärlds- och fallstudien. Kapitlet avslutas med redovisning av resultat där 

framgångsfaktorer presenteras i form av en framgångstabell. 

Kapitel 5 – Slutsats och diskussion 

I kapitlet sammanfattas resultaten i form av en slutsats. Därefter förs en kritisk granskning där val 

av metod, validitet och reliabilitet, och generaliserbarhet diskuteras. Kapitlet avslutas med förslag 

till vidare forskning. 
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2. Litteratur- och omvärldsstudie 

2.1 Toyotas produktionssystem – grunden till Lean produktion och ständiga 

förbättringar 

Toyotas produktionssystem har dominerat det senaste decenniets tillverkningsfilosofi. Många 

företag har försökt att införa resurssnål produktion för att nå Toyotas framgång. (Liker 2004) 

Syftet med Toyotas produktionssystem är att minska ledtiden, det vill säga tiden mellan order till 

leverans, genom att eliminera slöseri. Slöseri avser allt som inte skapar värde för kunden. Toyotas 

produktionssystem är mer än en uppsättning metoder och verktyg för effektivisering. Det är en 

filosofi som genomsyrar företagets kultur och förutsätter en ledning som värdesätter anställda och 

främjar en kultur av ständiga förbättringar. Utveckling av personal, reducering av slöseri och 

ständiga förbättringar är systemets kärnkoncept, vilket utgör produktionssystemets karaktär. 

(Liker 2004) 

Begreppet Lean produktion är den amerikanska tolkningen av Toyotas filosofi och 

produktionssystem. Begreppet introducerades i boken ”The Machine that Changed the World”, 

som är resultatet av en studie om den Japanska bilindustrin genomfört av Massachusetts 

Institution of Technology i USA. (Womack et al. 1990) Lean produktion får sitt namn av det 

engelska ordet ”lean” vilket betyder resurssnål (Sandkull, Johansson 2000).  

2.2 Ständiga förbättringar 

Ständiga förbättringar är ett begrepp som uppkommer i ett flertal koncept. Här ligger fokus på 

ständiga förbättringar inom Lean-filosofin. Begreppet ständiga förbättringar är den svenska 

benämningen för det japanska ordet kaizen som innebär strävan efter att ständigt förbättras med 

målet att nå perfektion. Begreppet kaizen, som betyder förändring (kai) till det bättre (zen) (Liker, 

Franz 2011), har i syfte att öka konkurrenskraften genom kontinuerliga och stegvisa förbättringar 

som involverar alla, från högsta ledning och chefer till medarbetare (Imai 1991). 

Konceptet uppnås genom små, inkrementella steg, som tillåter att man lär sig på vägen, korrigerar 

fel och upptäcker nya vägar att uppnå målet. (Imai 1991) 

2.3 Framgångsfaktorer för ständiga förbättringar  

I avsnitten redogörs det för källor som använts för identifiering av framgångsfaktorer för ständiga 

förbättringar. Avsnittet är baserat på studie av två böcker och en artikel, och deltagande i ett 

seminarium. 

2.3.1 Framgångsfaktorer enligt Imai (1991) 

Fokus på processer 

Ledare bör fokusera på att förbättra resultat genom att skapa effektiva processer. Två 

förutsättningar för förbättring av processer är ledares förmåga att inspirera och stötta medarbetares 

förbättringsarbete, och tydligt definierade kriterier för uppföljning av arbetet. 
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Små, inkrementella förbättringar 

Hållbar förbättring nås endast om innovationer kombineras med kontinuerliga små och 

inkrementella förbättringar. Med innovation menas genomförande av förbättringar i stora språng. 

 

 

 

 

Figur 2. Förbättring av prestanda genom en kombination av innovation och små inkrementella 

förbättringar (även kallat Kaizen), egen bild baserad på Imai (1991) 

Arbete i grupp 

Förbättringsarbete bör ske i grupp för att främja lärande och spridning av kunskap mellan 

anställda. Kunskap bildas genom att majoriteten anställda deltar aktivt i förbättringsarbetet. 

Fokus på personal 

Kaizen involverar alla i en organisation, från ledningen och högre chefer till medarbetare på 

verkstadsgolvet. Ett företag kan ständigt förbättras endast genom kontinuerlig utveckling av dess 

anställda. 

2.3.2 Framgångsfaktorer enligt Spear och Bowen (1999) 

Tydlig handlingsplan och ansvarsfördelning 

För att medarbetare kontinuerligt ska arbeta med förbättringar krävs tydlig handlingsplan för hur 

förbättringar sker och vem som ansvarar för genomförandet. Metodik som används för arbetet är 

lika viktigt som den resultat det medför. 

Problemlösning på lägsta möjliga organisatoriska nivå 

Förbättringar bör ske vid lägsta möjliga organisatoriska nivå, det vill säga av medarbetare på 

verkstadsgolvet, under handledning av en mentor.  

Utbildning 

Personalen är den viktigaste tillgången i ett företag, och investering i utbildning och utveckling av 

anställda är nödvändigt för att öka konkurrenskraften. 

Ideal  

Det är viktigt att målet för arbetet är att nå perfektion. Perfektion beskrivs i form av en tydlig 

definierad vision om företagets ideala verksamhet.  

Innovation 

Tid 

Prestanda 

Kaizen Innovation 

Kaizen 
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Filosofi 

Filosofin som ständiga förbättringar grundar sig på är det essentiella för framgång. Verktyg bör 

ses som tillfälliga metoder för problemlösning. 

2.3.3 Framgångsfaktorer enligt Sörqvist (2004) 

Ledningens och medarbetares genuina engagemang 

Ledningen driver fram och efterfrågar förbättringar och resultat, och medarbetare genomför 

förbättringarna. 

Tydlig struktur 

Det är viktigt att utveckla en förbättringsstruktur med tydliga roller och avsatt tid för arbete, som 

är anpassad till verksamhetens historiska kultur och arbetssätt.   

Ledarskap 

Individer som styr, driver och stödjer förbättringsarbetet har stor inverkan på framgången. 

Därmed bör ledarna ha kunskaper och förmågor som krävs för att arbeta med förbättringar. 

Dessutom är det viktigt att ledarna har auktoritet för att ge förbättringsarbete en prioriterad 

ställning. 

Resultat- och kundfokus 

Mål för förbättringsarbete bör redogöra för kundbehov och förbättringsarbete ska kunna kopplas 

direkt till ökad kundvärde. 

Arbetssätt 

För framgångsrikt förbättringsarbete behövs en logisk handlingsplan samt effektiva verktyg för 

problemlösning och uppföljning. Vidare bör fokus ligga på att identifiera och lösa återkommande 

problem, som ofta har störst ekonomisk betydelse, istället för dagliga engångshändelser.  

Utbildning 

Utbildning är viktigt för alla från ledning och högre chefer till medarbetare, då det är nödvändigt 

att samtliga anställda har lämplig kunskap om hur förbättringsarbete drivs. 

Uppföljning 

Genom uppföljning synliggörs framgångar i förbättringsarbete, som är en förutsättning för att 

skapa engagemang. 

2.3.4 Framgångsfaktorer identifierade under seminarium hos C2 Management 

Problemlösning i grupp 

Förbättringsarbete sker främst i grupp på grund av den nytta som fås genom utbyte av erfarenhet 

och kunskap. 
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Involvera alla medarbetare 

Förbättringsarbete medför att medarbetare får möjlighet att påverkar sin vardag och arbetssätt. 

Genom att involvera medarbetare i aktivt arbete med förbättringar utvecklas en djupgående 

förståelse för verktyg som används. 

Förslagssystem, som innebär att alla anställda har möjlighet att ge förslag på problem och 

åtgärder, skapar engagemang då alla anställda får möjlighet att influera förbättringsarbetet. 

Företaget gynnas då alla medarbetares kunskap tillvaratas vilket leder till fler förbättringar. 

Stöd och uppföljning 

Ledares roll i förbättringsarbetet är att stödja och följa upp resultat. Stöd ges i form av 

handledning vilket sätter stor vikt på ledares kunskap inom förbättringsarbetets handlingsplan och 

verktygen som används. Kontinuerlig uppföljning ställer krav på medarbetare och ser till att 

arbetet riktas mot de avsedda målen.  

Uppföljning visar koppling mellan förbättringsarbete och resultat, och synliggör nyttan med 

förbättringsarbetet, som i sin tur skapar engagemang. 

Visualisering av mål och resultat 

Visualisering av resultat skapar engagemang då det påvisar nyttan med förbättringsarbete. Det är 

ingen hemlighet att visualisering med bilder och grafer förenklar informationsintag. Dessutom 

förhindras det att problem döljs eller förbises. 

Belöning 

Engagemang frambringas genom belöning. Vid förbättringsarbete är det inte lämpligt med 

monetär belöning som är direkt kopplat till en förbättring då detta skapar negativ konkurrens 

mellan medarbetare. Ändamålsenligt belöningssystem är firande av framgångar.  

2.3.5 Sammanställning av framgångsfaktorer 

Identifierade framgångsfaktorer kan delas i in fem huvudfaktorer: 

1. Ledarskap  

2. Lärande  

3. Engagemang  

4. Arbete i grupp  

5. Uppföljning 

2.4 Litteraturstudie med fokus på identifierade framgångsfaktorer 

I avsnittet sker en fördjupning i identifierade framgångsfaktorer genom ytterligare litteraturstudie, 

och med avsikt att inkludera synsätt både inom och utanför konceptet ständiga förbättringar. 
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2.4.1 Ledarskap  

2.4.1.1 Ständiga förbättringar och ledarskap 

Ledarskap är ett centralt element i filosofin bakom ständiga förbättringar. Inom konceptet bär 

ledare ansvaret för att främja tillit och förståelse mellan medarbetare (Liker 2004). Ledare ska ha 

som mål att skapa en kultur med självgående medarbetare, där anställda delar värderingar och 

uppfattning om rätt arbetssätt, och har fått tillräckligt med utbildning för att kunna utföra arbetet 

på det sättet. (Liker, Hoseus 2008) 

Traditionellt sker ledarskap genom tryck från chefer, där medarbetare följer chefers direktiv 

oavsett egen vilja. Ledarskap inom ständiga förbättringar handlar dock om att medarbetare 

inspireras och motiveras till att följa ledaren. En framgångsrik ledare är den som kan få en grupp 

människor att arbeta mot ett gemensamt mål och ha en gemensam tro om hur dessa mål kan nås. 

(Liker, Hoseus 2008)  

Beskrivningen av en ledare som någon som framställer mål, följer upp arbete och belönar 

framgångar är inte en skildring som är ny. Skillnaden ligger i hur ledaren arbetar med varje 

uppgift; att mål visualiseras tydligt på arbetsplatsen, att uppföljning handlar om redigering av 

arbete och inte att hitta någon skyldig och att belöning inte handlar endast om monetära 

belöningssystem. (Liker, Hoseus 2008)   

2.4.1.2 Ledarskap vid förändring 

Införande eller utveckling av förbättringsarbete innebär en viss organisationsförändring. Kotter 

(1996) har tagit fram en åttastegsmodell för att leda förändringsarbete, som visas i figur 3. 

Figur 3. Åttastegsmodell för att leda förändring, egen bild baserad på (Kotter 1996) 

Första steget är att skapa en känsla av brådska. Förändringsbehovets vikt synliggörs genom att 

diskutera potentiella kriser eller möjligheter som företaget förlorar om förändringen inte 

genomförs. Det andra steget är att bilda en grupp som har befogenhet och kompetens för 

vägledning av förändringsarbetet. Vidare framställs en tydlig och övertygande vision för 

förändringsarbetet. Visionen bör beskriva mål och skapa intresse för förändringsinitiativet. Vidare 

kommuniceras förändringsvisionen till företagets samtliga medarbetare repetitivt och genom olika 

medier. Nästa steg innebär en förändring av struktur som motverkar förändringsarbetet för att 
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skapa en struktur som ger befogenhet och uppmuntrar agerande i visionens riktning. Inledningsvis 

skapas kortsiktiga framgångsrika resultat för att visa på förändringsarbetets nytta och därigenom 

skapa engagemang. Fortsättningsvis används förtroendet som skapats genom kortsiktiga 

framgångsrika resultat för att eliminera ännu fler hinder och generera fler förändringar. Modellens 

avslutande steg är att integrera genomförda förändringar i kulturen för att säkerställa dess 

överlevnad. Integreringen sker genom tydliggörande av samband mellan genomförda förändringar 

och verksamhetens framgång. 

2.4.2 Lärande  

2.4.2.1 Lärande organisation 

Senge (2006) beskriver den lärande organisationen som en organisation där medarbetare 

kontinuerligt utvecklar sina förmågor. Alla människor har kapacitet för lärande, dock måste 

organisationens struktur främja reflektion och nytänkande. (Senge 2006) 

Senge (2006) förklarar fem principer som beskriver en lärande organisation; långsiktigt tänkande, 

personligt lärande, ifrågasättning av det egna tankesättet, gemensam vision och lärande i grupp. 

Argyris och Schön (1978) menar dessutom att lärande innebär synliggörande och korrigering av 

fel. Det finns två typer av lärande. Den första kallas singelloop-lärande och innebär att ett fel 

synliggörs och elimineras för att arbetet ska fortlöpa enligt tidigare bestämd plan. Det andra 

skiljer sig då korrigering av fel innebär modifiering av organisationens normer, och benämns 

dubbelloop-lärande. Argyris och Schön (1978) menar att båda typer av lärande är nödvändiga i en 

organisation. 

2.4.3 Engagemang 

Värdeskapande i förbättringsarbete ligger, förutom i genomförda förbättringar, i att skapa en 

lärande kultur där förändring främjas. En sådan kultur kan skapas endast genom respekt för 

medarbetare. (Liker 2004) 

Nilsson (1997) beskriver att ledare skapar engagemang hos medarbetare genom att: 

 Efterfråga idéer och förslag för förbättringar, och skapa en kultur där alla medarbetare 

får föreslå förbättringar 

 Uppmuntra samarbete och utbyte av kunskap 

 Uppmuntra nytänkande 

 Synliggöra nyttan med förbättringsarbete 

 Belöna framgångar 

Herzberg (1993) gjorde en undersökning i olika typer av företag för att finna hur människor 

motiveras. Resultatet visar att människor motiveras av sex faktorer: 

 Prestation – se resultat av sitt genomförda arbete 

 Erkännande – få beröm på grund av väl utfört arbete 

 Arbetsuppgifter – få arbeta med intressanta och varierande arbetsuppgifter 

 Ansvar – få möjlighet att påverka sitt arbete 

 Befordran – att bli tilldelad en högre ställning 
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 Utveckling – möjlighet till inlärning av nya färdigheter 

Dessutom finns så kallade hygienfaktorer, som inte skapar motivation men avsaknaden av 

faktorerna kan leda till negativa effekter för arbetsglädjen. Dessa består av lön och monetära 

belöningssystem, företagspolicy, ledningens kompetens, anställningstrygghet, relation till kollegor 

och fysiska arbetsförhållanden. (Herzberg et al. 1993) 

2.4.4 Arbete i grupp 

2.4.4.1 Varför arbeta i grupp vid förbättringsarbete? 

Syftet med att arbeta i grupp är att skapa ett effektivt arbetssätt där samtliga medarbetares 

kunskaper och färdigheter tas tillvara. Arbete i grupp leder till mer lämpliga lösningar på problem 

då gruppens kapacitet överstiger individens. (Emilsson, Håkanson 2001) 

2.4.4.2 Vad är en förbättringsgrupp? 

Emilsson och Håkanson (2001) menar att en förbättringsgrupp är en grupp sammansatt av 

medarbetare som arbetar med att utveckla och förbättra verksamheten. Hos Toyota delas 

förbättringsgrupper i två kategorier; kontinuerliga och tillfälliga. Kontinuerliga grupper består ofta 

av medlemmar som arbetar med liknande arbetsuppgifter, och arbetar med att förbättra 

arbetsmetoder för att få det dagliga arbetet att fungera problemfritt. Tillfälliga grupper är 

tvärfunktionella och arbetar med att lösa ett specifikt problem. (Liker, Hoseus 2008)  

Arbete i grupp kan även bli ineffektivt då flera individer involveras, vilket medför krav på 

gruppledare och användning av effektiva verktyg. (Liker, Hoseus 2008) 

2.4.4.3 Gruppsammansättning 

En förbättringsgrupp bör bestå av ett udda antal personer, från tre till sju medarbetare, vilket 

möjliggör en utslagsröst, och är en lagom stor grupp för aktivt deltagande av samtliga 

medlemmar. (Meland, Meland 2006) 

Ledningen eller interna konsulter deltar inte i grupperna utan är tillgängliga för handledning. 

Varje grupp har en gruppledare, vilket kan vara en roterande roll. Gruppledaren ansvarar inte för 

genomförande av förbättringar, utan leder möten, sköter kommunikation med ledningen och andra 

grupper, och har ansvar för att skapa gemenskap och laganda mellan gruppmedlemmar. (Meland, 

Meland 2006) 

2.4.4.4 Problem löses på den nivå de uppstått 

Medarbetare på arbetsplatsen där problemet uppstått har mest kunskap om arbetet och har främst 

möjlighet lösa problemet. Problemlösning sker därmed av medarbetare som arbetar där problemet 

uppstått, med undantag då annan kompetens eller befogenhet är nödvändig. (Meland, Meland 

2006) 
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2.4.4.5 Roller och ansvarsfördelning 

Klara roller förenklar ansvarsfördelning och effektiviserar möten då mindre tid spenderas för 

delegering av arbetet. Rollfördelning simplifierar även uppföljning då det tydliggör vem som ska 

kontaktas för en specifik fråga. (Liker, Hoseus 2008) 

2.4.4.6 Förutsättningar för väl fungerande grupper 

För att förbättringsgrupper ska ha möjlighet att arbeta effektivt krävs det att ledning förser 

grupperna med resurser i form av avsatt tid, plats, utbildning och handledning. Dessutom är det 

nödvändigt att gruppen har ett gemensamt mål och klar bild av vad som skall åstadkommas. En 

tydlig handlingsplan och riktlinjer angående budget, tidsram och handlingsfrihet är ytterligare 

förutsättningar för förbättringsgruppers framgång. (Emilsson, Håkanson 2001) 

2.4.5 Uppföljning 

Rutinmässig uppföljning spelar en viktig roll i förbättringsarbetets framgång. Genom uppföljning 

övervakas förbättringsaktiviteter kontinuerligt för att säkerställa att avsett resultat uppnås. 

Uppföljning har dessutom stor betydelse för verifiering av förbättringars framgång. 

Kommunicering av framgångarna bidrar till att öka intresse och engagemang för arbete med 

förbättringar. (Sörqvist 2004) 

Sörqvist (2004) menar att uppföljning bör ske i tre avseenden; resultat, metodik och avkastning. 

Metodikuppföljning innebär uppföljning av metoder som använts för att framställa förbättringen i 

syfte att dra lärdomar inför framtida förbättringsarbete. Uppföljningen sker genom 

gruppdiskussion efter att en förbättring är framtagen. (Sörqvist 2004)  
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3. Fallstudie  

Fallstudie består av besök hos tre företag; Lantmännen Doggy, Scania och AstraZeneca. Kapitlet 

innehåller sammanställning av genomförda intervjuer på respektive företagen uppdelat i tre delar; 

förbättringsarbete, framgångsfaktorer och utmaningar. Avslutningsvis sammanställs resultat från 

företagsbesöken.  

3.3 Lantmännen Doggy AB 

3.3.1 Förbättringsarbete 

Initiativet till införande av aktivt förbättringsarbete kom från ledningen och startades år 2008. 

Doggy blev pilotanläggning inom Lantmännen för arbete med ständiga förbättringar. Lantmännen 

Doggy driver en modell för förbättringsarbete som är framställt av externt konsultbolag. Modellen 

beskrivs i figur 4. Förbättringsarbetet sker med fokus på produktion och är uppdelad i två delar; 

framtagning och genomförande av förbättringar, och bibehållande av utförda förbättringar. 

Förbättringar genomförs i ett system som består av utvecklingsteam och förbättringsteam. 

Bibehållandet sker genom uppföljning som involverar operatörer, linjechefer och 

produktionschefer. Styrgruppen, som består av ledningen, stöder utvecklingsteam och 

förbättringsteam, och följer upp resultat från produktionschefer. 

 

Figur 4. Struktur för förbättringsarbete på Lantmännen Doggy, egen bild baserad på intervjuer 

Styrgruppen tar fram tydlig vision och mål för förbättringsarbetet. Utvecklingsteamen arbetar 

kontinuerligt med att analysera företagets position med avseende på målen, i syfte att identifiera 

förluster inom sitt ämnesområde. Produktionsteknik, kvalitet, underhåll och operatörsunderhåll är 

ämnesområden som utvecklingsteamen arbetar med. För reducering av förluster bildas 

förbättringsteam som arbetar under en tidsbestämd period med att ta fram nya arbetsätt. Teamen 

består av tre till fem operatörer, varav en verkar som teamledare.  

Nya arbetssätt som tas fram bibehålls genom daglig styrning, som innebär korta dagliga möten 

mellan linjechefer och operatörer, produktionschef och linjechefer, och till sist produktionschef 

och vd. Möten hålls vid respektive förbättringstavla där gårdagens resultat skrivs upp. 

Operatörernas förbättringstavlor har placerats på väggar i fabriken medan utvecklingsteamens och 
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styrgruppens tavlor finns på kontoret. På tavlorna finns statistik och kortsiktiga och långsiktiga 

mål för respektive produktionsområde. 

3.3.2 Framgångsfaktorer identifierade av Doggy 

Styrgruppens engagemang 

Initiativ till införande av förbättringsarbete togs av styrgruppen, vilket medförde att de var 

engagerade och positivt inställda till ständiga förbättringar redan från början. Styrgruppen har 

dessutom kunskap och förmåga att stödja förbättringsarbetet då förbättringsteamen bestod främst 

av styrgruppen vid introduktionsfasen. 

Resurser 

Medarbetare måste förses med tid för förbättringsarbete. Deltagande i förbättringsteam innebär att 

under en tidsbestämd period få avsatta tider för förbättringsarbete. 

Ett praktiskt krav vid förbättringsarbete är att friställa en mänsklig resurs för heltidsarbete med 

ständiga förbättringar. Denna anställd blir förbättringsexpert och fungerar som utbildare, 

förbättringsdrivare och står för dagligt stöd i förbättringsarbetet.  

Visualisering av resultat 

Visualisering av resultat synliggör och belyser förbättringsarbetet, och återkopplar arbetet till 

resultat vilket skapar engagemang. Hos Doggy sker visualisering genom användning av 

förbättringstavlor.  

Arbete i grupp 

Arbetet i utvecklingsteam och förbättringsteam sker i tvärfunktionella grupper. Arbete i grupp 

med medlemmar med olika bakgrund och befattning främjar kommunikation och utbyte av 

kunskap, och leder till att förbättringsförslag baseras på fler perspektiv och erfarenheter.  

Nedbrytning av problem 

Förluster som identifieras bryts ner i dess grundorsaker för att underlätta hanteringen.  

3.3.3 Utmaningar enligt Doggy 

Operatörers och linjechefers engagemang 

Ständiga förbättringar förutsätter att samtliga medarbetare involveras i arbetet. För att skapa 

engagemang anses det vara nödvändigt att chefer i varje led efterfrågar resultat och ifrågasätter 

avvikelser. Hos Doggy sker rutinmässig uppföljning genom daglig styrning.  

Kopplingen mellan det egna arbetet och resultat bör synliggöras för att visa på nyttan med 

förbättringsarbete. Hos Doggy synliggörs resultat på förbättringstavlorna. Ännu en nytta som 

förbättringsarbete medför är att medarbetare får möjlighet att påverka sitt dagliga arbete, vilket 

synliggörs genom att medarbetare får möjlighet att delta i förbättringsteam. 
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Engagemang kan även skapas genom att visa på goda exempel. Doggys anställda menar att 

förbättringsarbetet bör ta större del av de regelbundna personalmötena, där förbättringsteam får 

möjlighet att presentera sitt arbete och resultat. 

3.4 Scania AB  

3.4.1 Förbättringsarbete 

Busschassimonteringen består av fyra monteringsområden. Montörerna i varje område delas in i 

två till tre grupper som bildar varsin förbättringsgrupp. Produktionssamordnare verkar som 

gruppledare för förbättringsgruppen. Strukturen visas i figur 5. Montörerna i 

förbättringsgrupperna har varsitt ansvarsområde vid förbättringsarbete.  

 

Figur 5. Struktur för förbättringsarbete på Scania busschassimonteringslina, egen bild baserad 

på intervjuer 

Den lokala ledningsgruppen, som består av produktionsledare, produkttekniker, processtekniker 

och en produktionssamordnare per förbättringsgrupp, fastställer mål som följs upp dagligen. 

Uppföljning sker i form av daglig styrning där förbättringsgrupper och produktionssamordnare 

diskuterar gårdagens resultat och eventuella avvikelser vid respektive förbättringstavla. 

Förbättringsgrupper ansvarar för att eliminera upptäckta avvikelser.  

Avvikelsehantering som kräver mer tid hanteras under produktionsstopp som sker två gånger i 

veckan i syfte att ge tid åt förbättringsarbete. Avvikelser som inte förbättringsgruppen kan 

behandla på grund av kompetensbrist lyfts upp vid månatliga stormöten där ansvariga för 

respektive ansvarsområde arbetar i grupp med handledning av produktionsledare eller 

produktionstekniker. 
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3.4.1 Framgångsfaktorer identifierade av Scania 

Enkel avvikelsehantering 

Förbättringsgrupperna upptäcker fler avvikelser än de har resurs för att åtgärda. Därför prioriteras 

ett antal avvikelser som gruppen har möjlighet att hantera. Det är en fördel att medarbetare som 

ska genomföra förbättringarna väljer ut vilka avvikelser som ska prioriteras. För ytterligare 

förenkling av hanteringen av avvikelser inleds förbättringsarbetet med nedbrytning av avvikelsen 

i dess grundorsaker.  

Tydliga ansvarsområden 

På Scanias busschassimonteringslina har varje medarbetare ett ansvarsområde för att underlätta 

fördelning av förbättringsarbete. 

Ledarskap 

Ledare ansvarar för att följa upp resultat och handleda medarbetare i förbättringsarbetet. På Scania 

sker handledning genom mentorskap under stormöten. Uppföljning sker främst genom daglig 

styrning. 

Arbete i grupp 

Att arbeta i grupp leder till en lärande och hjälpsam kultur där anställda känner varandra bättre 

och även över monteringsområdesgränser. All förbättringsarbete på Scania sker i grupp.  

3.4.1 Utmaningar enligt Scania 

Montörers engagemang 

I Scanias förbättringsarbete är övergången ifrån ett industrisamhälle till ett informationssamhälle 

en utmaning. Informationssamhälle medför arbetsplatser där det tas tillvara på anställdas 

detaljkunskap och alla anställda kan påverka sitt arbete. För att skapa engagemang för denna 

transformation krävs det att alla anställda är aktiva i förbättringsarbetet. Hos Scania involveras 

samtliga medarbetare i förbättringsarbetet då alla montörer är med i förbättringsgrupper oavsett 

eget intresse. 

Tid 

På monteringslinan har produktionen högst prioritet, vilket betyder att förbättringsarbetet får 

mindre tid vid personalbrist. Scania har valt att lösa detta genom införandet av en struktur med 

fastställda tider för förbättringsarbete genom produktionsstopp. 

3.5 AstraZeneca AB 

3.5.1 Förbättringsarbete 

Förbättringsarbetet på AstraZeneca kan delas in i två delar; en som är avvikelsebaserad och en 

som har sin grund i företagets långsiktiga mål. Den avvikelsebaserade består av lag, pulsen och 



Framgångsfaktorer för tillämpning av ständiga förbättringar 
 

19 

 

ledningsgrupp. Långsiktigt förbättringsarbete utförs av beredningsteam; avvikelseteam, 

produktionsteam, sekretess-, hälsa- och miljöteam och underhållsteam. Teamen arbetar 

kontinuerligt med att ta fram långsiktiga mål. Projektgrupper bildas både för avvikelsebaserad och 

långsiktig förbättringsarbete. Strukturen illustreras i figur 6.  

Lagen består av samtliga operatörer på en fabrik uppdelade i mindre grupper med en utvald 

gruppledare. Pulsen är en tvärfunktionell grupp, som består av första linjens chefer och 

produktionschefer. Gruppledare för Pulsen är sektionschefer, som i sin tur uppgör 

ledningsgruppen.  

  

Figur 6. Struktur för förbättringsarbete på AstraZeneca, egen bild baserad på intervjuer 

Avvikelsebaserat förbättringsarbete sker genom daglig styrning, veckomöten och ytterligare avsatt 

tid för förbättringsarbete.  

Den dagliga styrningen följer likadan struktur för samtliga grupper. Grupperna samlas kring 

respektive förbättringstavla och diskuterar gårdagens resultat. Vidare följer gruppledare upp 

tidigare förbättringsaktiviteter. Avslutningsvis belyser deltagare ansedda framgångar i 

förbättringsarbetet, så kallade ”guldkorn”.  

Åtgärd av avvikelser sker främst på lagnivå. Avvikelser som inte kan hanteras av lagen lyfts upp 

till pulsen. Åtgärder som pulsen inte har befogenhet att utföra lyfts upp till ledningsgruppen. För 

avvikelser som är resurskrävande bildas projektgrupper. 

Förbättringsarbetet är även baserat på förslagssystem där operatörer har möjlighet att föreslå 

förbättringar. Under lagens veckomöten tas dessa förslag upp och gruppmedlemmarna bestämmer 

tillsammans vilka förslag som ska behandlas.  

3.5.2 Framgångsfaktorer identifierade av AstraZeneca 

Ledarskap 

För framgångsrikt förbättringsarbete är det essentiellt att chefer i alla led förstår betydelsen och 

nyttan med ständiga förbättringar. Dessutom är det nödvändigt att ledare verkligen känner sin 

produktion för att veta vad som ska resurssättas. 
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Chefers roll i förbättringsarbetet är att ge stöd och följa upp resultat. Uppföljning sker främst 

genom daglig styrning. Vidare sker uppföljning genom att ledningsgrupp och produktionschefer 

går ut i fabrik och följer upp resultat, vilket höjer chefers kunskap om produktion och påvisar 

vikten av förbättringsarbete för medarbetare. 

AstraZenecas anställda anser det vara viktigt att främja kommunikation mellan chefer, och har 

därför infört månadsvisa möten där ledningsgrupper från olika fabriker diskuterar 

förbättringsarbetet. 

Operatörernas och första linjens chefers engagemang 

Inledningsvis är det viktigt att medarbetare förstår vikten av förbättringsarbete och den nytta det 

medför. Vid införandet av förbättringsarbete är det värdefullt att ha gemensamma 

utbildningsdagar för hela fabriken. Utbildningsdagarna leder till bättre förståelse för vad ständiga 

förbättringar innebär, och skapar samhörighet mellan medarbetare då gemensamma diskussioner 

förs. 

Operatörer och första linjens chefer engageras av att se positiva resultat som arbetet lett till. Det är 

lämpligt att prioritera förbättringar som ger resultat i det dagliga arbetet. Resultat synliggörs 

dessutom på förbättringstavlor. 

Förslagssystem skapar engagemang genom att den enskilde medarbetaren får möjlighet att 

påverka förbättringsarbetet. 

Engagemang kan även skapas genom firande av framgångar. På AstraZeneca synliggörs 

framgångar genom att ”guldkorn” tas upp under daglig styrning och skrivs upp på 

förbättringstavlorna. Medarbetare anser att guldkornen bör belysas ännu mer genom att ansvariga 

för framgången får möjlighet att presentera sitt arbete för fabriken eller ledningsgruppen. 

3.5.3 Utmaningar enligt AstraZeneca 

De största utmaningarna hos AstraZeneca bedöms vara att skapa engagemang och att friställa tid 

för förbättringsarbete. 

3.4 Sammanställning av fallstudier 

3.4.1 Framgångsfaktorer 

Besökta företagens struktur för förbättringsarbetet skiljer sig, men samtidigt finns en 

överensstämmelse i vilka faktorer som anses bidragit till deras framgång och vilka faktorer som är 

svåra att uppnå. Fallstudien har givit upphov till framgångsfaktorer som kan delas in i fem 

kategorier, vilka sammanfattas i tabell 1. Tabellen visar de faktorer som respektive företag anser 

vara kritiska i grönt. I rött visas de faktorer som inte anses grundläggande. 
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Tabell 1. Sammanställning av framgångsfaktorer enligt intervjuer vid besökta företag 
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4. Analys och resultat 

4.1 Sammankoppling av litteratur- och omvärldsstudie, och fallstudie 

Litteratur-, omvärlds- och fallstudie har genomförts för att identifiera konkreta framgångsfaktorer 

för arbete med ständiga förbättringar. Nedan följer en jämförelse av samtliga studier. 

4.1.1 Ledarskap 

Ledarskap är den faktor som anses vara grundläggande för förbättringsarbetets framgång både i 

litteraturen och i praktiken. Kotter (1996) menar att en grupp som leder arbetet är nödvändigt för 

att nå framgång. 

Chefer är drivarna i förbättringsarbetet, vilket medför att deras engagemang och kunskap om 

förbättringsarbete är nödvändigt. (Sörqvist 2004) Enligt fallstudie engageras chefer genom ökad 

förståelse för förbättringsarbetets nytta. Chefer bör dessutom utbildas före andra i företaget då det 

är de som ansvarar för att sprida kunskapen vidare. Anställda på AstraZeneca menar att chefer bör 

gå ut i fabrik och tala med operatörer för att få bättre förståelse för produktionen och dess 

processer, vilket överensstämmer med Toyotas syn på det (Liker 2004). Dessutom menar Liker 

och Hoseus (2008) att Toyotas chefer har goda kunskaper om produktionen då inga externa chefer 

anställs. 

Vikten av kommunikation mellan chefer, som framkom under företagsbesök hos AstraZeneca, 

nämns inte i litteraturen.  

4.1.2 Lärande  

Enligt Imai (1991) och Liker (2004) är utveckling av personal en förutsättning för framgång i 

förbättringsarbete. De, som många andra författare inom ämnet, menar att en verksamhet 

utvecklas endast om dess personal utvecklas, vilket kan jämföras med Senges (2006) beskrivning 

av den lärande organisationen. Samtliga besökta företag är medvetna om vikten av att utveckla 

personalen. Företagen skapar lärande främst genom aktivt deltagande i förbättringsarbete och 

intern handledning, men även en del extern utbildning av konsulter. 

Förbättringsarbetet på besökta företagen sker i enlighet med Argyris och Schöns (1978) 

beskrivning av två typer av lärande. Singelloop-lärande sker genom aktiviteter som uppkommer 

under daglig styrning, medan det för dubbelloop-lärande bildas tillfälliga förbättringsgrupper som 

arbetar med att lösa ett visst problem. Precis som Argyris och Schön (1978), anser företagen att 

båda typerna av lärande är nödvändiga. På Scania ligger dock fokus på singelloop-lärande, och 

hos Doggy på dubbelloops-lärande.  

4.1.3 Engagemang 

Fallstudie visar att engagemang skapas genom att chefer efterfrågar resultat samtidigt som att 

nyttan med förbättringsarbetet synliggörs. Synliggörande av nytta skapar förståelse för vikten av 

arbetet och driver fram det (Kotter 1996). Nyttan synliggörs genom visualisering av resultat på 

förbättringstavlor på arbetsplatsen hos samtliga företag.  
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Dessutom visar fallstudie att deltagande i förbättringsarbete medför att medarbetare får möjlighet 

att påverka sin vardag, vilket synliggörs då samtliga anställda involveras i förbättringsarbetet. 

Anställda får möjlighet att påverka arbetet även genom förslagssystem. 

Medarbetare på samtliga företag är överens om att engagemang skapas även genom firande av 

framgångar. Kotter (1996) menar att uppmuntran vid framgång leder till att arbetet drivs mot 

målens riktning.  

Vidare menar Imai (1991) att ledare bör ständigt arbeta med att förbättra relationen med 

medarbetare. I det syftet går chefer på AstraZeneca ut i fabrik för att ge stöd. 

4.1.4 Arbeta i grupp 

Hos Toyota delas förbättringsgrupper enligt tidigare beskrivning i två kategorier; kontinuerliga 

och tillfälliga förbättringsgrupper. (Liker, Hoseus 2008) Doggy använder sig endast av tillfälliga 

förbättringsgrupper då det kontinuerliga arbetet förväntas genomföras av medarbetare i fabriken. 

På Scania sköts all förbättringsarbete av kontinuerliga förbättringsgrupper. Hos AstraZeneca 

finns, som hos Toyota, båda typer av förbättringsgrupper. 

Gruppernas sammansättning ser olika ut hos de besökta företagen. På Scania och AstraZeneca 

består de kontinuerliga förbättringsgrupperna av tio till tolv medarbetare som arbetar på 

verkstadsgolvet. På AstraZeneca finns även en kontinuerlig tvärfunktionell grupp och en 

förbättringsgrupp för ledningsgruppen. Hos Doggy beror antalet medlemmar i förbättringsgrupper 

och deras befattning på det syfte som gruppen bildats för.   

Samtliga förbättringsgrupper har en gruppledare, som ansvarar för att skapa gemenskap och 

laganda mellan gruppmedlemmar och att förbättringsmöten följer den bestämda agendan, som 

även beskrivits i litteraturen. På Scania har, förutom gruppledare, varje medlem ett ansvarsområde 

vilket anses vara viktigt för fördelning av arbete. Liker och Hoseus (2008) stödjer det 

resonemanget. Hos AstraZeneca och Doggy anser man däremot att varje grupp kan få bestämma 

hur arbetet delas upp mellan medlemmar. 

4.1.5 Uppföljning 

Samtliga studier visar på att rutinmässig uppföljning spelar en viktig roll i förbättringsarbetets 

framgång. Sörqvist (2004) menar att förbättringsaktiviteter övervakas kontinuerligt genom 

uppföljning, för att säkerställa genomförande och att avsett resultat uppnås.  

Samtliga företag tillämpar rutinmässig uppföljning genom daglig styrning och andra 

förbättringsmöten. Hos AstraZeneca går dessutom ledning och chefer ut i fabrik och efterfrågar 

resultat. 

Sörqvist (2004) menar att uppföljning bör ske i tre avseenden; resultat, metodik och avkastning. 

Hos besökta företag ligger fokus på uppföljning av resultat och även en del uppföljning av 

avkastning. Dock diskuterades uppföljning av metodik kort hos AstraZeneca, där metodiken 

diskuteras om problem upptäcks. 
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4.2 Resultat 

I avsnittet beskrivs uppsatsens resultat i form av en framgångstabell. Framgångstabellen har i 

syfte att redogöra för konkreta framgångsfaktorer för företag vid arbete med ständiga 

förbättringar. Framgångsfaktorerna kan delas in i fyra huvudkategorier vilka illustreras i figur 7. 

 

Figur 7. Identifierade framgångsfaktorers huvudkategorier 

 

 

 

A. Ledarskap B. Lärande C. Engagemang D. Uppföljning
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5. Slutsats och diskussion 

5.1 Slutsats 

Uppsatsen har haft i syfte att identifiera framgångsfaktorer vid arbete med ständiga förbättringar. 

Framgångsfaktorer har identifierats genom tre studier; litteraturstudie, omvärldsstudie och 

fallstudie.  

Identifierade framgångsfaktorer i samtliga studier har sammanställts i en framgångstabell med 

fyra huvudaktiviteter: 

A. Ledarskap: Forma ledare som har förmåga att driva ett framgångsrikt förbättringsarbete 

 Engagera ledare 

 Förse ledare med fördjupad metodikkunskap 

 Främja kommunikation och kunskapsutbyte mellan chefer 

 Skapa ledare med god kännedom om produktionen 

 

B. Lärande: Skapa en organisation där lärande främjas 

 Höj medarbetares kompetens 

 Inför arbete i förbättringsgrupper - tillfälliga och kontinuerliga grupper 

 

C. Engagemang: Skapa engagemang hos medarbetare 

 Synliggör nyttan av förbättringsarbete och visa tydlig koppling mellan insats och 

resultat 

 Involvera samtliga medarbetare i förbättringsarbetet 

 Fira framgångar 

 Fastställ tydlig struktur för förbättringsarbetet – vem, när, hur? 

 Arbeta ständigt med att förbättra relation mellan ledare och medarbetare 

 Förenkla problemlösning 

 

D. Uppföljning: Inför rutinmässig uppföljning 

 Följ upp resultat och avkastning 

 Följ upp metodik 

Tabellen är utformad för att betona vilka framgångsfaktorer som företag bör ta hänsyn till vid 

införande eller utveckling av förbättringsarbete.   

5.2 Kritisk granskning 

I avsnittet sker en kritisk granskning av metodval och möjliga felkällor. Vidare redogörs det för 

resultatets validitet och reliabilitet, och generaliserbarhet. 

5.2.1 Metodkritik 

Endast teori som visar positiv inställning till uppsatsens ämne har används, vilket kan medföra en 

för positiv bild av ämnet och dess användbarhet. Dock har uppsatsen i syfte att identifiera 

framgångsfaktorer. Således ska uppsatsens innehåll inte argumentera för införande av ständiga 
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förbättringar, utan användas av läsare som redan inser nyttan och vill ta reda på hur framgångsrikt 

förbättringsarbete kan uppnås. 

Fallstudien är till största del baserad på intervjuer av anställda på besökta företag. Intervjuer har 

utformats utifrån litteratur- och omvärldsstudien, vilket innebär att fallstudien kan ha influerats av 

den tidigare studien. Främst ställdes öppna frågor under intervjuerna för att frambringa vad 

respondenten anser vara betydelsefullt, och därigenom minska risken för att intervjun påverkas av 

tidigare studier. Dessutom kan min tolkning av svaren ha påverkats av min förutfattade mening 

som bildats av tidigare studier. Alternativet var att genomföra fallstudier innan litteratur- och 

omvärldsstudie, vilket inte ansågs lämpligt då jag behövde en viss kunskap inom ämnet för att 

kunna föra intervjun på ett strukturerat sätt, och kunna följa med i intervjun. 

Att vara ensam som intervjuare kan begränsa resultatet då intervjun inte kan ledas om intervjuaren 

är upptagen med att anteckna. Därför spelades samtliga intervjuer in.  

En felkälla kan uppstå då respondenten inte reflekterat tillräckligt på ställda frågor. Därför 

skickades ett utskick av vad som skulle diskuteras under intervjuer till respondenter innan 

intervjutillfälle. Dock kan jag inte svara på hur väl respondenter förberett sig inför intervjun. 

I uppsatsen har endast företag som anses vara mer eller mindre framgångsrika inom 

förbättringsarbete besökts. Tanken var i början av projekttiden att även besöka och intervjua 

anställda på företag eller avdelningar där förbättringsarbetet inte anses vara framgångsrikt för att 

analysera förekommande brister. Besöken kunde möjligtvis innebära en gynnsam erfarenhet för 

uppsatsens syfte. Dock fanns inte möjlighet till det då företag inte är lika öppna med det som 

anses fungera mindre bra. För att ändå få olika perspektiv har jag valt att besöka företag som 

befinner sig i olika mognadsfaser i deras förbättringsarbete. Skilda mognadsfaser medför olika 

synsätt och framgångsgrad. 

En svårighet uppstod vid gruppering av faktorer vid sammanställning av fallstudie och resultat då 

vissa faktorer kunde placeras i fler än en kategori. Det har medfört en viss övervägning och 

tolkning av mig baserat på samtliga studier vid val av gruppering. Dock har det inte stor betydelse 

för utfallet av uppsatsen då grupperingen endast genomförts i syfte att underlätta läsning. En 

annorlunda gruppering hade således inte inneburit ett avvikande resultat. 

I sin helhet anses studierna kompletterat och styrkt varandra för att uppnå uppsatsen syfte. Studien 

har bidragit till ett antal framgångsfaktorer för arbete med ständiga förbättringar och en tabell som 

redovisar aktiviteter för hur framgångsfaktorerna uppfylls. 

5.2.2 Validitet och reliabilitet 

Kommunikation med handledare har förts under projekttiden för att säkerställa att arbetet 

framskridit i rätt riktning, i syfte att öka validiteten. 

En intervjus resultat reflekterar endast en persons personliga åsikt, varför jag har försökt att 

genomföra så många intervjuer som möjligt. Dock finns en begränsning i den tid som företagen 

haft möjlighet att erbjuda. Företagens skilda förbättringsstruktur har även medfört att antalet 

intervjuade och deras befattning skiljer sig i de besökta företagen. Inom varje företag har dock 

anställda från olika nivåer intervjuats för att olika perspektiv ska tillhandahållas. En 

enkätundersökning skulle kunna komplettera och styrka informationen från intervjuer för att öka 



Framgångsfaktorer för tillämpning av ständiga förbättringar 
 

28 

 

reliabiliteten genom att ge en bredare och mer verklighetstrogen bild, då det kan ske anonymt och 

tilldelas fler anställda och fler företag. Dock valdes inte en tilläggande enkätundersökning på 

grund av uppsatsens tidsbegränsning. 

Ytterligare felkällor är misstolkning som kan ske vid intervjutillfälle, och att informationen kan 

påverkats av ställda frågor. För att minska risken för misstolkning och öka validiteten har 

respondenter erbjudits att få granska en sammanställning av intervjuer, dock har endast ett företag 

varit intresserad. 

5.2.3 Generaliserbarhet 

Samtliga företag som besökts är tillverkningsföretag, varför uppsatsens resultat inte kan påstås 

vara lämplig för företag i andra branscher. Även litteraturstudien är till en viss del baserad på 

tillverkningsföretag. Dock behandlar en stor del av litteraturstudien och hela omvärldsstudien 

begreppet ständiga förbättringar och dess framgångsfaktorer generellt och inte baserad på särskild 

bransch. Då litteratur- och omvärldsstudie, och fallstudie givit upphov till liknande 

framgångsfaktorer innebär det att uppsatsen kan användas likaväl för företag i andra branscher. 

Det är dock inte bevisat. 

5.3 Förslag till fortsatt forskning  

I uppsatsen har framgångsfaktorer för förbättringsarbete och aktiviteter för att uppfylla dessa 

tagits fram. Intressant och givande fortsatt studie skulle kunna vara att tillämpa resultatet i 

praktiken genom att använda den framtagna framgångstabellen för införande eller utveckling av 

arbetet med ständiga förbättringar på företag. Därigenom kan tabellen modifieras och utformas 

som en slags checklista för att anpassas för praktisk användning i ytterligare grad. Dessutom kan 

tabellen användas hos företag inom olika branscher eller med skild geografisk placering för att 

öka generaliserbarheten. Alternativt, kan tabellen användas som grund för att ta fram nya tabeller 

för specifika branscher och länder. 

Uppsatsens resultat är främst baserad på begreppet ständiga förbättringar inom konceptet Lean 

produktion. I en vidare studie kan andra koncept för kontinuerligt förbättringsarbete att granskas 

och jämföras för att komplettera uppsatsens resultat.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide  

Allmänt om ert förbättringsarbete 

Här börjar jag med frågor om tidiga stadier i ert arbete med ständiga förbättringar; hur 

transformationen skedde, om de anställda fick utbildning, om det skapades nya roller och grupper. 

Jag går sedan vidare till hur dagens arbete fungerar; hur ofta ni har förbättringsmöten, hur de går 

till, om ni använder specifika metoder eller verktyg.  

Ledarskap 

Här vill jag få svar på vad ledningens roll är i förbättringsarbetet, om högsta ledningen är 

engagerade och hur det påverkar arbetet. 

Lärande 

Här frågas det om i vilken utsträckning det förekommer utbildningar, och hur det påverkar 

förbättringsarbetet, och hur kreativitet främjas. 

Engagemang 

Jag kommer att fråga hur företagskulturen ser ut, och hur det påverkar förbättringsarbetet, om alla 

i företaget deltar i förbättringsarbetet och hur ni skapar engagemang hos medarbetare. 

Förbättringsgrupper 

Här handlar det om hur arbetet i förbättringsgrupperna är organiserade med avseende på roller, 

ansvar och befogenheter. Jag vill att vi går in på hur arbetet sker i grupperna och varför ni valt att 

ha förbättringsgrupper. Det är intressant att få veta hur ett förbättringsprojekt startas, och hur stora 

de är med avseende på tid och svårighetsgrad av förbättringsaktivitet. 

Uppföljning 

Hur mäts resultat hos er? Vad är ett lyckat projekt? Det är frågor som kommer att ställas. Det är 

intressant att veta hur stor andel av förbättringsprojekt som uppnår uppsatta mål, och vad som är 

de vanligaste orsakerna till att målen inte uppnås.  

Intervjun avlutas med frågor angående vad som anses vara framgångsfaktorerna i ert 

förbättringsarbete, och vilka utmaningarna är. 
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Bilaga 2 – Respondenter 

Respondenter vid Lantmännen Doggy AB 

Hans Nilsson 

Befattning: VD, Roll i förbättringsarbete: Teamledare för styrgrupp 

Hans Johansson 

Befattning: Koordinator för förbättringsarbete 

Göran Lundevall 

Befattning: Underhållschef 

Margareta Larsson 

Befattning: Kvalitet-, miljö-, och personalchef, Roll i förbättringsarbete: Teamledare för 

utvecklingsteamet inom Kvalitet 

Dennis Helgesson 

Befattning: Produktionschef, Torrfoder, Roll i förbättringsarbete: Med i styrgruppen, teamledare 

för utvecklingsteam inom produktionsteknik, ansvar för daglig uppföljning av torrfoderfabrik 

Madelene Runesdotter  

Befattning: Kvalitetssamordnare Torrfoder, Roll i förbättringsarbete: Aktivt deltagit i 

förbättringsteam inom kvalitet 

Anna-Hallin Rahmberg 

Befattning: Kvalitetssamordnare Konserv, Roll i förbättringsarbete: Teammedlem i 

utveckligsteamet inom operatörsunderhåll, aktivt deltagit i förbättringsteam sedan införandet av 

ständiga förbättringar 

Respontender vid Scania Chassi 

Emer Navarro-Skogslund 

Befattning: Produktionsledare 

Robert Högnäs 

Befattning: Produktionssamordnare 

Charlie Tegner 

Befattning: Monteringsområdesansvarig 

Marja Edberg 

Befattning: Montör, Kvalitetsansvarig 

Respondenter vid AstraZeneca AB 

Rickard Thernström 

Befattning: Internkonsult inom Lean 

Fredrik Ögren 

Befattning: Leankoordinator, Turbuhaler 
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Thomas Lindskog 

Befattning: Första linjens chef, Turbuhaler 

Jessica Dall Paldanius 

Befattning: Leankoordinator, BFS 

Helen Haag 

Befattning: Operatör, BFS 

Ronny Staxborn 

Befattning: Operatör, BFS 

 

 

 

  


