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Sammanfattning 
Syftet med projektet var att ta fram en handbok till företaget SB. Handboken har tagits fram 
genom att studera och utgå från vad som ingår i Yellow Belt utbildningar som finns 
tillgängliga på marknaden. Hur de olika verktygen hanteras och mottas på företaget har 
undersökts genom iterativa tester på medarbetare. En semistrukturerad intervju avslutade 
datainsamlingen och resulterade i vad som kom att få namnet ”Den lilla verktygslådan”. Det 
som den Lilla verktygslådan kom att innehålla var endast en bråkdel av vad den ursprungliga 
handboken hade för innehåll. Detta på grund av att den första utgåvan av handboken fick hård 
kritik angående att den var för akademisk och ”manualig”. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Företaget har i dagsläget inte några rutiner för ständiga förbättringar, det enda som drivs 
medvetet är stora utvecklingsprojekt. Företaget har därför inget sammanställande dokument 
där det är möjligt för hela organisationen att ta lärdom och ha nytta av att arbeta med ständiga 
förbättringar.  
 
Nu har Företaget intentionen att sprida kunskapen om förbättringsarbete till alla nivåer i 
organisationen. För att göra detta vill Företaget att det ska tas fram ett dokument som ska vara 
tillgängligt, användbart och begripligt för alla inom företaget, en slags handbok. Det ska inte 
bara tjänstgöra som en grundläggande manual. Utan det ska även fungera som motivation, 
inspiration och vara vägledande i förbättringsarbetet.  
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1.2 Syfte & mål 
Projektet syftar till att ta fram en handbok i ständiga förbättringar som är anpassad för 
Företagets medarbetare. Målet med handbok är att den ska vara:  
 

 Inspirerande 
Handboken ska upplevas som en ”ögonöppnare”. Medarbetaren ska få en vilja att tillämpa 
teorin och en önskan att lära sig mer. 
 
 Lättillgänglig 
Handboken ska finnas i pappersexemplar på varje butik och/eller på pdf format på det 
interna nätverket för varje medarbetare att enkelt själv ta del av informationen. 
 
 Tillämpbar på alla nivåer på Företaget 
Handboken ska vara utformad så att varje medarbetare (oavsett bakgrund!), ska kunna ta 
till sig och använda informationen.  
 
 Pedagogisk 
Handboken ska vara utformad så att en medarbetare oavsett bakgrund ska kunna förstå 
verktygen som finns i handboken. 
 
 Kortfattad (en introduktion) 
Handboken i sin första utgåva är en introduktion, ett sätt att ge mersmak av vad man kan 
åstadkomma för förändringar med ett systematiskt arbetssätt. Några få verktyg och en 
modell är allt den kommer att innehålla. 
  
 Aktuell i tiden 
Innehållet i handboken ska baseras på metoder och teorier som är aktuella i dagsläget. 

 
De ovanstående målen kommer att utvärderas av en referensgrupp bestående av medarbetare 
och chefer. Utvärderingen kommer att ske fortlöpande vart eftersom handboken tar form. 

1.3 Avgränsningar/Omfattning 
Projektet syftar till att ta fram en introduktion till ständiga förbättringar i form av en handbok 
som ska vara anpassad till Företagets medarbetare. Ambitionen är att den ska vara väldigt 
grundläggande, en introduktion. Då studien påbörjades gav undersökning att Sex Sigma och 
Lean var de koncept som var de mest erkända just då. Den struktur som Sex Sigma bygger på 
med enkla, tydliga verktyg och det faktum att det inte krävs många timmars utbildning för att 
lära sig applicera dem på verkligheten var som gjord för att stå till grund för en introduktion. 
Inom Sex Sigma finns olika utbildningsnivåer. Den lägsta (en så kallad Yellow Belt) som 
innehåller några enkla verktyg och modeller fick stå till grund för handboken.  
 
Exakt vad som ingår i en Yellow Belt utbildning skiljer mellan olika utbildningsföretag, den 
som valdes ut av projektledaren blev Sandholms [www.sandholm.se]. Anledningen att just det 
företaget valdes av alla som finns på marknaden var att Sandholm tydligt stolpar upp vad som 
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ingår i deras Yellow Belt-utbildning på sin hemsida, lite utförligare beskrivning av hur denna 
undersökning genomförts finns under kapitel 3.6 Utbildningar. Den förstudien som gjordes 
där projektledaren genomförde öppna intervjuer för att stämma av kunskapsnivån på butik 
gav att Företagets personal generellt inte har någon bred matematisk kunskap och därför är 
verktyg som innehåller statistik exkluderad i den första versionen av handbok. Inga tester med 
statistiska verktyg har därför genomförts i denna studie.  
 
Vidare beslutades att inte lägga fokus på den grafiska utformningen av handboken eftersom 
det är viktigt att den får samma utformning som övrig utgivet materiel på företaget. Detta 
lämnades därför till externa aktörer. 
 
Empiriska tester av handboken under dess utveckling gav ytterligare begränsningar:  
Företagets medarbetare är generellt väldigt ovana vid att arbeta med processer, kanske är det 
därför de verktyg som innehöll processer möttes av stort motstånd därför är även dessa 
verktyg exkluderade i det initiala skedet.  
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2. Metod 

2.1 Angreppssätt 
Projektet är indelat i fem faser: Planering, Teori, Datainsamling, Analys och Presentation. 
Teori och datainsamling har skett både parallellt och sekventiellt i enlighet med kvalitativ 
forskning (Bryman, 1997), (Aspers, 2007), där datainsamlingen ibland gett ny inriktning åt 
teorin. Därför har dessa faser varit nära kopplade och haft direkt påverkan på varandra. 
Därmed inte sagt att det är en enbart kvalitativ studie, utan snarare en kvantitativ studie med 
kvalitativa inslag i form av deltagande observationer och ostrukturerade intervjuer. 
 

 
Figur 1: Projektmodell 
 
Under planeringsfasen drogs ramarna för projektet upp och en första undersökning av 
medarbetares inställning och kunskapsnivå utfördes i form av ostrukturerade intervjuer. De 
som valdes ut var tre medarbetare på butiken. Under planeringsfasen som även kan ses som 
en förstudie, insåg projektledaren att projektet behövde en utgångspunkt, en bas varifrån 
studien kan ta sin början. Under denna förstudie togs beslutet att en i Sex Sigma så kallad 
”Yellow Belt” utbildning skulle vara utgångspunkten för framtagandet av handboken. 
 
När teorifasen tog vid genomfördes en stor litteratursökning som renderade i ett antal böcker i 
Lean, Sex Sigma samt ett fåtal artiklar inom området. Då handboken kommer att innebära en 
viss kulturförändring studerades litteratur angående förändring i organisationer och 
förändringsmotstånd, men PL insåg snart att detta område inte bör ingå i en handbok utan 
hanteras på ett mer organisatoriskt plan. 
Hur handboken ska byggas upp innebär att litteratur inom layout, design och pedagogik 
studeras, men Företaget har inte bestämt forum för handboken och PL lägger därmed fokus på 
innehållet snarare än utseendet. Datainsamlingsfasen som sker samtidigt som teorifasen 
eftersom den kunskap som erhållits i samband med forskning kontinuerligt behöver testas mot 
medarbetare. Projektledaren använder här egna upplevelser och observationer samt 
ostrukturerade intervjuer.  
 
Analysfasen: Den sammanställda informationen dokumenteras och färdigställs. 
 

Planering Analys Presentation 

Datainsamling 

Teori 
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Presentationsfasen: Arbetet presenteras. Handboken avlämnas till Företaget, en slutrapport 
inlämnas till KTH samt en kortare muntlig presentation hålls. 
 

2.2 Val av litteratur 
De olika områden där litteraturstudier har skett: 
 

 Verksamhetsutveckling (ständiga förbättringar, Lean, Sex Sigma) 
Den teori som är hämtad ur verksamhetsutveckling syftar till att få en förståelse för vad 
som bör ingå i en första introduktion i ett arbete med ständiga förbättringar. Flera 
varianter av samma verktyg har studerats och jämförts. 
 
 Intervjuteknik 
Intervjuteknik har studerats för att få en djupare insikt över hur intervjuarens beteende kan 
avspeglas på svaret.  
 
 Pedagogik, inlärningsteknik 
Ett fåtal böcker för att få en ökad förståelse för hur vuxna tar till sig information. 
 
 Utformning/Layout/Design 
Att få en första inblick i hur utformningen bör vara, detta område renderade inte i något 
djupare resonemang. Då det inte är klart i vilket/vilka forum handboken ska publiceras. 

 
Den litteratur som har utvalts att stå som grund till handboken har varit både av i form av 
artiklar hämtade ur Emerald sökmotor, kursmaterial, e-böcker och helt vanliga pappersböcker. 
 

2.3 Val av datainsamlingsmetod 
Då en stor del av arbetet bestod i att ta reda på hur Företagets medarbetare upplevde en 
handbok och var deras motstånd skulle bestå i. Har en betydande del av datainsamlingen 
bestått av ett interaktivt agerande med medarbetarna på butiksgolvet. Aspers (2007) uttrycker 
det som att ”för att kunna etablera en vetenskaplig förklaring baserad på förståelse krävs 
normalt att forskaren har tillgång till material som har skapats genom någon form av 
interaktion med aktörer i fältet.”  
 
För att förekomma den kritik som kan uppstå i samband med denna typ av studier där en brist 
på struktur kan verka ovetenskaplig. Har försök med responsvalidering genomförts det vill 
säga, respondenten får titta på det som svarats (Bryman, 1997). Den kvalitativa studien har 
vävt samman teorin med empiriska studier.  

2.3.1 Intervjuer 
Öppna/Informella intervjuer 
Ostrukturerade intervjuer i samband med deltagande observationer 
Då det är viktigt för utfallet att medarbetarna känner igen sig i handboken har denna källa 
utnyttjats kontinuerligt under hela projektet. De intervjuade har selekterats genom 
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snöbollsurvals1 principen.(Bryman, 1997). Utgångspunkten har varit medarbetare och chef på 
butiken. Det har generellt gått till så att projektledaren haft med ett eller fler kapitel ur 
handboken och bett medarbetaren titta på den vid tillfälle. När medarbetaren bekräftat att den 
läst, har medarbetaren fått ge kommentarer. Samtalet har inte styrts utan den information som 
framkommit har tagits tillvara. I de fall medarbetaren kommit ifrån ämnet, har projektledaren 
gjort en mental notering varthän associationerna gått. Denna intervjumetod användes vid tre 
skilda tillfällen och med två medarbetare varje gång. Problemet med denna typ av 
insamlingsmetod är att projektledaren troligen i viss mån påverkat svaret (Aspers, 2007). 
Dessutom påverkar omgivningen, tillfället och dagsformen, hur pass utförligt svaret blir. Ett 
annat aber är att projektledaren inte antecknat samtalet förrän vid dagens slut, därmed kan viss 
fakta hinna bli omedvetet tolkade innan de blivit nedtecknade. 
 
Semistrukturerade intervjuer 
En referensgrupp bestående av sex högre chefer hade till uppgift att granska den första 
utgåvan av handboken. Efter en kort genomgång om målet med handboken, fick deltagarna 
varsitt exemplar (Både i pappersform och via mail), detta renderade i fyra svars-mail med en 
varsin kommenterad version av handboken.  
 
Nackdelar med denna metod är att den är statiskt, även om en viss diskussion via mail 
förekom blir det kortfattade svar. Viss mailkonversation förekom visserligen men endast 
undantagsvis. 
 

2.3.2 Studiebesök 
Årets butik 
Ett studiebesök på årets butik2 gav möjlighet till intervjuer, men även för att personligen få 
observera deras arbete. Besöket som skedde på butiken under tre timmar gav tid att utföra en 
semistrukturerad intervju av butikschefen och en medlem av ledningsgruppen. Butikschefen 
fick ett underlag till frågorna några dagar innan besöket för att kunna förbereda sig. 
Butikschefen gavs även möjligheten att själv berätta och visa vad de gör och hur de arbetar.  
 
Varudepå 
På varudepån har Handledaren drivit ett 5S3-projekt, som nu är under sin ”Systematisera” fas. 
Projektledaren fick följa med Handledaren på ett uppföljningsmöte och se vad de gjort, hur de 
gjort och hur de tycker att det fungerar. Detta studiebesök renderade till största delen i 
observationer och till en liten del i informella intervjuer av de involverade medarbetarna och 
deras chef. 
 

                                                 
1 Snöbollsurval; är ett icke-slumpmässigt urval av individer där man via redan valda personer letar sig fram till 
andra personer som man inkluderar i urvalet. 
2 ”Årets butik” är en intern tävling som har till syfte att lyfta fram välskötta butiker med gott ledarskap som kan 
fungera som en förebild för andra butiker. 
3 5S ett verktyg för att strukturera sin arbetsplats. De fem faserna är: Sortera, Systematisera, Städa, Standardisera 
och Skapa vana. 
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Annan Butik 
För att kartlägga inleveransprocessen valdes en annan butik än den egna (projektledaren 
arbetar vid tillfället för framtagandet av handboken på butik), anledningen till detta är att 
projektledaren upplevde det nästan omöjligt att vara en passiv åskådare på ”hemmaplan”.  
Butiken valdes på rekommendation av en av de högre cheferna. Ett spännande val då det är en 
liten butik med litet lager och relativt stor omsättning. En kartläggning gjordes genom att som 
passiv åskådare följa en vara från det att den levererades på lastkajen tills det att den var 
uppställd på butikshyllan. 
 
Nackdelen med studiebesök är att man som observatör påverkar vardagen. Det är givet att de 
som har besök visar sig från sin allra bästa sida, detta är troligen extra påtagligt när besöket är 
aviserat flera dagar i förväg. Detta har i stort inte varit något bekymmer då det är det större 
perspektivet som varit intressant. Det vill säga på besöket av Årets butik var det intressanta, 
hur deras rutiner ser ut inte i vilket skick butiken var just den dagen. På depån låg intresset på 
hur de hade löst sina problemområden och hur de upplevde förändringsarbetet. Annan Butik 
besöktes för att kartlägga ett flöde, intresset låg inte (i detta fall) hur snabbt det gick eller hur 
välskött butiken var i övrigt. 

2.3.3 Deltagande observationer 
Projektledaren är själv medarbetare på Företaget och arbetade vid utarbetandet av handboken 
som försäljare i butiken, två dagar i veckan. Aspers (2007) följer resonemanget att ju mer 
insatt en forskare är i en viss kultur desto bättre förståelse har hon för vad som händer, hur det 
händer, vilka motiv de ingående aktörerna anger samt vad de värderar osv. Samtidigt är det 
just det som försvårar arbetet som forskare då det är svårare att se problemet med vad han 
kallar ”vetenskapliga glasögon”. Med detta riskerar forskaren att missa viktiga pusselbitar. 
Därmed inte sagt att andra pusselbitar inte skulle missas då forskaren är ny eller obekant med 
kulturen. Det som projektledaren upplevt vara en fördel är en realistisk och intuitiv syn på vad 
som faktiskt skulle fungera.  
 
Nackdelen är att projektledaren är betydligt mer insatt i både statistik och förbättringsverktyg 
i allmänhet än den typiska medarbetaren. Denna nackdel har hanterats med frekventa 
ostrukturerade intervjuer av medarbetare på butiken. En annan nackdel är att projektledaren 
precis som Aspers (2007) hävdar har svårt att se verkligheten med ”vetenskapliga glasögon”. 
Att hantera detta tycks svårare. Projektledaren har försökt att vara påläst på vetenskapliga 
metoder för att minska denna risk. (Aspers, 2007), (Bryman, 1997), (Gillham, 2008). 
 
Problematiskt att avgöra huruvida den utvalda butiken är representativ för resten av butikerna, 
då det är både geografiska olikheter och skillnader mellan storstad respektive landsbygd.   
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2.4 Val av analysmetod 
Analysmetoden utgår från huruvida de mätbara målen är uppfyllda. En sammanställning av de 
erfarenheter som gjorts i samband med datainsamlingen kommer att stå som grund till detta. 
Målen var att handboken skulle vara: 
 

 Inspirerande 
 Lättillgänglig 
 Tillämpbar på alla nivåer inom Företaget 
 Pedagogisk 
 Kortfattad (en introduktion till ett arbete med ständiga förbättringar) 
 Aktuell i tiden 

 
Analysen har baserats på källtriangulisering och teoritriangulisering. Källtrianguliseringen har 
gjorts via interna källor. Vid de informella intervjuer har direkta svar på frågorna inte bidragit 
till några tolkningar däremot har projektledaren gjort egna bedömningar av hur hög prioritet 
svaren fått i analysen. Om flera svarat samma eller väldigt lika har dessa fått högre vikt men 
om endast en har haft kritik som visar på att målen inte är uppfyllda har även denna enda åsikt 
fått hög prioritet. I de fall när den intervjuade tappat fokus har det tolkats som ointresse eller 
okunskap.  
 
De semistrukturerade intervjuerna som gjordes via mail på den första utgåvan av handboken 
har fått en liknande analys. De som inte ens bemödat sig att svara har bedömts som ett 
misslyckande att uppnå målen eftersom den inte varit tillräckligt inspirerande. De svar som 
inkommit har bedömts som viktigare än de som erhållits via informella intervjuer eftersom 
respondenterna fått tid att förbereda svaren.  
 
Teoritriangulisering det framtagna materialet har granskats ur flera olika perspektiv. Dels 
medarbetaren som jobbar i butik, dels medarbetaren som jobbar i kontorsmiljö och dels ur 
externa akademikerns synvinkel. De granskare som haft störst vikt på slutresultatet är de 
interna källorna. 
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2.5 Validitet och reliabilitet 
En utmaning med projektet är helt klart att få resultaten att bli reliabla. Projektet baseras på 
medarbetare på butiken samt på projektledarens egna erfarenheter efter att har arbetat för 
företaget i över tio år. För att minska effekterna av att det blir en produkt framtaget för en 
liten del av organisationen har projektet använt sig av flera datainsamlingsmetoder, samt haft 
både interna (I1, I2, I3, I4 och I5) och externa akademiker som granskare (E1, E2). 
 
Den interna validiteten har projektledaren sökt fastställa genom tydlig beskrivning av urval, 
datainsamling och analysprocess. Då en stor del av analysen bygger på intervjuer och 
granskningar, har det lagts stor vikt på källtriangulering4 (I1, I2, I3, I4,I5, I6) och 
teoritriangulering5 genom att välja externa granskare med bakgrund inom beteendevetenskap 
(E2) och arbetslivserfarenhet inom kvalitetsområdet (E1). 
 
 En självreflektion: Det är oklart till vilken grad projektledaren påverkar dem som intervjuats 
och hur hon själv påverkas och vilka konsekvenser detta får för resultatet av studien. 
 
Person  Roll 

I1  Avdelningschef, kundrelationer 

I2  Avdelningschef 

I3  Avdelningschef 

I4  Avdelningschef 

I5  Kvalitetschef 

I6  Butikspersonal 

E1  Arbetslivserfarenhet inom kvalitetsområdet 

E2  Beteendevetare 
Tabell 1: Index över intervjuade 

                                                 
4 Källtriangulisering innebär att flera oberoende källor bidrar med samma information. Intervjua personer med 
olika syn på problemet 
5 Teoritriangulering innebär att material är analyserat ur olika perspektiv, olika yrkesperspektiv kan delta i 
datainsamling 
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3. Ständiga förbättringar  

Att introducera ett nytt arbetssätt i en organisation kräver ett försiktigt handlag. Att det 
presenteras på ett positivt och genomtänkt sätt med organisationens ledning bakom är absolut 
nödvändigt.  
 

3.1 Förändringsmotstånd 
 

”Det finns ingenting så svårt att ta itu med, ingenting så vådligt att leda, ingenting så 
osäkert till framgång, som att söka införa en ny tingens ordning. 

 
Den som förändrar får nämligen som motståndare alla dem som lyckats väl i de gamla 

spåren och endast ljumma försvarare i dem som kan tänkas fungera i nya.” 
Machiavelli6 
 
Att förändra en människas inställning och attityd är oftast svårt då de har lärt in under en lång 
tid. En attityd består av tre grundläggande delar: Kunskap, känsla och handlingsberedskap. 
Attitydens känslomässiga förankring innebär att information som talar emot attityden kan 
uppfattas som hotande.  Vid förändringsarbete är det oftast den känslomässiga delen som är 
svårast att förändra. Medarbetarnas attityder har stor påverkan hur förbättringsarbetet lyckas. 
 
Man bör man känna till den organisatoriska lärprocessen som enligt Granberg och Ohlsson 
(Granberg et al, 2004) är uppdelad i tre processer: 
 
1. Skaffa kunskaper - utvecklandet av färdigheter, insikter och relationer 

 
2. Vara delaktig i kunskaper - spridandet av det man lärt. 

 
3. Utnyttja kunskaper - integrering av lärandet så att det har en bred tillgänglighet och kan 

generaliseras till nya situationer 
   
Att förändra företagets kultur är en omfattande process. En organisation är uppbyggd för att 
skapa hög produktivitet och inte för kontinuerlig anpassning. Förändringar skapar ofta oro i 
organisationen. För bara något decennium sedan kännetecknades den svenska 
livsinställningen av krav på stabilitet och ett starkt motstånd till förändring. Enligt Karlöf 
(2006) är det svårt att bedriva proaktivt förändringsarbete utan förändring måste ske när hotet 
är nära. De flesta organisationer står emot förändring tills det är uppenbart att det nuvarande 
systemet misslyckas för en eller flera målgrupper (Pyzdek et al, 2009). 
 
Eckes (2001) förklarar att vi människor förknippar förändring med förlust vilket medför att vi 
av naturen motsätter oss förändring. Han anser vidare att en förändring inte enbart kan ske 
med hot som drivkraft. Hot (reella eller förväntade) fungerar bra mot en kortsiktig förändring 
om det däremot är en långsiktig förändring krävs det en vision av möjligheter. 
 

                                                 
6 Niccoló Machiavelli (1469-1527), florentinsk författare, statsvetare, filosof och historiker 
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Inför ett förändringsarbete är det bra att veta varför det ska göras, vad som ska göras, hur det 
ska göras och när aktiviteterna ska genomföras. När det i dagligt tal talas om en förändring, är 
det ofta underförstått att det är någon form av förbättring. Det är stor skillnad mellan olika 
förändringsprocesser beroende på deras betydelse för de inblandade. Begreppet förändring 
utgör ett diffust samlingsbegrepp för en rad olika situationer. Förändring inbegriper både 
förbättring, försämring och värdemässigt neutrala situationer 
 
Ronald Snee (2010), har mer än 25 års erfarenhet att leda förändrings projekt han har 
summerat detta i ett antal principer: 

1. Ha en känsla av brådska – visa resultat snabbt 
2. Gå igenom utvecklingen regelbundet 
3. Förstå det mänskliga beteendet 

- förändring sker en person i taget 
- förstå vad förändringen innebär för varje individ 
- förändring kommer att krävas av alla som blir involverade 

4. Gör det enkelt – att se, att förstå, att göra 
Erbjud utbildning, mjukvara, verktyg, etc. 

5. Ha alltid fokus på genomslag, processprestanda och resultat (pengar). 
6. Använd förbättringar som ett redskap för utveckling av ledarskap. 

 
Pyzdek et al (2009) talar om tre mål som bör uppfyllas vid förändring. 
1. Förändra hur människor i organisationen tänker. Att hjälpa människor förändra sitt synsätt 
är en grundläggande aktivitet. All förändring börjar med individen på ett personligt plan. Om 
individen inte vill ändra sitt beteende är ingen riktig förändring möjlig. Förändring av 
beteende kräver en förändring i tankesätt. 
 
2. Ändra normer. Normer består av standarder, modeller och mönster vilka styr beteende i en 
grupp. Alla organisationer har normer eller förväntningar av medarbetarna. Förändring kan 
inte ske förrän organisationens normer förändras. 
 
3. Förändra organisationens system eller processer. Detta är kärnan i förändringen. Allt arbete 
är en process och kvalitetsförbättring kräver förändring av processer och system. Detta kan 
dock inte ske på ett hållbart sätt förrän mål 1 och 2 har skett. 
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3.2 Förbättring 
För att förstå begreppet förbättring tycker Sörqvist (2004) att man bör börja med att titta på 
sina fel, brister, problem eller sina förbättringsmöjligheter.  
 
Med förbättring menas oftast minskning av verksamhetens kroniska problem7, att hantera 
tillfälliga problem8 innebär ingen direkt förbättring utan innebär att man återvänder till den 
sedan tidigare accepterade nivån. Förbättring innebär alltså ett genombrott från en resultatnivå 
till en ny och bättre resultatnivå.  
 
De mest använda koncept för arbete mot ständiga förbättringar är för närvarande Sex Sigma 
och Lean. De är på många sätt besläktade (Braunscheidel et al, 2010), och på senare år har de 
börjat användas tillsammans då de kan tyckas komplettera varandra. Sex Sigma är 
västvärldens svar på förbättringsarbete där fakta och ansvar är tunga komponenter. Lean 
baseras på japansk kultur och är mer baserad på filosofier, principer och tankesätt (Sörqvist, 
2009).  

                                                 
7 Kroniska problem är de problem som man lärt sig leva med. De som har blivit accepterade som en del av 
verksamheten. 
8 Tillfälliga problem är tillfälliga avvikelser från den vanliga nivån. 
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3.3 Sex Sigma  

3.3.1 Bakgrund 
Sex Sigma är ett koncept för förbättringsarbete som tog sin start på företaget Motorola. De 
hade känt av den ökande konkurrensen av den Japanska markanden där förbättringsarbetet 
hade utvecklats under flertalet år (Sörqvist et al, 2007). För att överleva var de tvingade att 
förbättra kvaliteten på sina produkter. Till sin hjälp tog de Joseph Juran9.  
 
1985 påbörjades arbetet med att ta fram ett enhetligt förbättringsprogram för Motorola. 
Namnet Sex Sigma kommer ifrån ett statistiskt begrepp. Symbolen σ (Sigma) betecknar 
spridningsmåttet standardavvikelse. Sigma nivån ger en indikation om hur ofta defekter är 
troliga att förekomma. En högre sigmakvalitet indikerar en process som är mindre trolig att 
skapa defekter. För att nå Sex Sigma kvalitet ska processen producera mindre än 3,4 fel per 
miljon producerade möjligheter (om man antar att data är normalfördelad, se figur 1). 
 

     
Figur 2: Normalfördelning 
 
 
Det hade visat sig att en betydande anledning till problemen låg i stora och okontrollerade 
variationer. När Sex Sigma lanserades på Motorola två år senare kom framgångarna. Det var 
dock inte förrän General Electrics10 VD Jack Welch11 1995 genomförde en ambitiös satsning 
på Sex Sigma som det blev ett globalt koncept. Konceptet bestod i användandet av statistiska 
och icke-statistiska verktyg inom en strukturerad miljö för att höja kunskapsnivån, detta leder 
i sin tur till produkter av högre kvalitet och på kortare tid än konkurrenterna. (Breyfogle, 
2003) 
 

3.3.2 Filosofi/grunder 
Det finns nästan lika många beskrivningar på Sex Sigma som det finns författare av litteratur i 
ämnet. De allra flesta handlar i grund och botten om samma områden, de uttrycks dock på lite 
olika sätt: Sex Sigma fokuserar på att hjälpa organisationer tjäna mer pengar genom att 
förbättra kundvärdet och effektiviteten. (Pyzdek et al, 2009) Eller ett annat sätt att uttrycka 

                                                 
9 Joseph Juran (1904-2008) en amerikansk elektroingenjör som är en av de mest inflytelserika personerna inom 
kvalitetsområdet. 
10 General Electric, GE;  mångsidigt teknik, medie och finansiellt företag startat av Thomas Edison, 1878 
11 Jack Welch; VD för GE 1981-2001 
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det på är som Desai (2010): Sex Sigma är en systematisk process av kvalitetsförbättrande 
åtgärder som genom att använda ett disciplinerat fakta-analyserat synsätt och genom att 
förbättra den organisatoriska processen eliminerar defekterna av hindren som stoppar 
organisationen att nå perfektion. Eckes (2001) uttrycker det lite enklare genom att beskriva 
Sex Sigma som ett sätt att nå högre höjder av kundnöjdhet. Detta görs genom att fokusera och 
utveckla organisationens processer.  
 
Eckes (2001) anser Sex Sigma består av tre huvudkomponenter som alla behöver hanteras för 
ett framgångsrikt implementerande: Strategiska - Denna handlar om att ledningen behöver 
skapa en infrastruktur inom organisationen för att möjliggöra förbättringsarbetet. Taktiska -
Det handlar om att skapa och utveckla nyckelprocesserna och därmed flytta fram de 
strategiska affärsmålen och slutligen de kulturella -Enligt Eckes (2001) en ofta förbisedd 
punkt, handlar om att skapa en acceptans för förändringen i organisationen. 

 
Sörqvist (et al, 2007) uttrycker det på ett annorlunda vis men med ungefär samma innehåll:  
Organisationen behöver förstå och reducera variationer, inse att förbättringar ska utgå utifrån 
kundens behov och förväntningar. Den behöver även förstå och utveckla den bakomliggande 
processen, identifiera och lösa de kroniska problem samtidigt som den har fokus på att uppnå 
mätbara resultat. 

 
En av hörnstenarna i Sex Sigma filosofin är att det oftast är processen som behöver omarbetas 
när variationer uppstår. Att förstå processen är därför en viktig utgångspunkt (Desai, 2010). 
 
Sex Sigma består till stor del av väl beprövade metoder (exempelvis DMAIC se kap 3.3.3) 
och verktyg (exempel finns i kapitel 3.5.1 Verktyg). Styrkan ligger i kombinationen av och 
samverkan mellan dessa. Sex Sigma är främst tillämplig för problem som inte har en 
uppenbar lösning utan där systematisk analys och problemlösning är avgörande för framgång. 
Resultat visas relativt snabbt på grund av att flera förbättringsprojekt löper parallellt och att 
dessa resultat mäts i pengar. 
 
En central del i Sex Sigma är att medarbetarna behöver utbilda sig i de olika verktygen och 
metoderna för att på bästa sätt kunna applicera dem. De olika nivåerna på utbildning är 
uppkallade efter kamsportens olika nivåer där olika bälten kan förtjänas.  
 
En Yellow Belt har fått en kort utbildning i Sex Sigmas grundläggande metodik och några 
enkla verktyg. En Green Belt är antingen en del i ett Black Belt-projekt eller driver egna 
mindre och enklare förbättringsprojekt. En Black Belt har en gedigen utbildning i Sex Sigma 
filosofi och verktyg och har ofta en stödjande roll. Rollen erbjuder specialistkunskap till 
mindre förbättringsprojekt (s.k. Green Belt projekt) eller som projektledare i större mer 
komplicerade förbättringsprojekt. Därtill finns både Master Black Belts och Champions som 
har en gedigen erfarenhet av att driva förbättringsprojekt och ofta har en mer stödjande roll. 
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3.3.3 DMAIC   
 
Detta är en metod som är vanligast att driva förbättringsprojekt inom Sex Sigma den är 
mycket effektiv att använda för en systematisk problemlösning. Den bygger på de fem faserna 
(se figur 3), som på svenska brukar översättas till: Definiera, Mäta, Analysera, Förbättra och 
Styra. 

 
Figur 3: DMAIC i A3-format (Wälitalo, 2011)  
 
 
Metoden går systematiskt till roten av problem och driver fram lösningsstrategier. Det som 
modellen bidrar till är att först noga definiera och beskriva problemet. Därefter samlas fakta 
om och runt problemet. Insamlad data analyseras med avseende att identifiera grundorsaken 
till problemet. Breyfogle (2003) anser det viktigt att noga välja rätt mått för varje situation 
och att lägga fokus på en smart integration av statistik och andra förändringsverktyg. 
Åtgärder tas fram och förbättringar implementeras. Till sist införs metoder för uppföljning för 
att säkerställa att de nya rutinerna/åtgärderna följs. 

Define   
formulera problemet 
vilka mål och resultat ska uppnås 
vad är den möjliga avkastningen 
tidplan, resursbehov, riskanalys 
  

Measure   
samla in fakta runt problemet  
gör en mätplan (när, var, hur, 
varför) 

Analyze  
analysera insamlad fakta m h a 
förbättringsverktyg 
sök lösning till grundorsaker 
välj lösning 
 

Improve  
Genomförande plan för förbättringar 
Tidplan/resursbehov/riskanalys 
Genomförande organisation 
 

Control  
säkra och styr resultaten  
återkoppling uppnådda mål/resultat 
sprida informationen 

Projektledare: 
Deltagare: 
 
Sponsor:       Avslut: 
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3.3.5 Introducering i verksamheten 
När Sex Sigma ska introduceras i en verksamhet, är det några områden som är viktigare än 
andra (Memoryjogger, 2002). Sandholm och Sörqvist (2005) har listat ett antal fallgropar som 
kan försvåra Sex Sigma introduceringen 

 Oengagerad ledning, ett engagerat ledarskap är en av grundförutsättningarna för att 
lyckas med ett Sex Sigma införande (Pyzdek et al, 2009). 

 Ledningen lyckas inte förmedla sina intentioner. 
 Mellanchefer är inte involverade och blir motståndare. 
 Underskattat resursbehov. 
 Brist på ”utförare” bland chefer och personal. 
 Fel val av personal som ska leda och driva förbättringsprojekt. 
 Otillräcklig eller för lite utbildning. 
 Behov att hantera attityder och motstånd till förändring. 
 Val av fel Sex Sigma projekt. Vikten av att välja rätt projekt poängterar även Pyzdek 

(et al, 2009) och Breyfogle (2003) 
 Att inte länka ihop företagets mål och strategier med förbättringsarbetet 
 Brist i att anpassa arbetet till företagskulturen 

 
Ett första steg mot introduktion är enligt Sandholm (et al, 2005) att genomföra en förstudie, 
för att samla information om vilka förbättringar som gjorts vilka som behöver göras, 
önskemål och allmänna attityder bland medarbetarna. Kvalitetsbrist kostnaderna bör även 
analyseras, detta för att skaffa argument till tillgång till resurser. Kvalitetsbristkostnaderna 
kan innefatta kostnaden att inte göra rätt från början eller att inte uppfylla kundens 
förväntningar. Breyfogle (2003) drar det ett steg längre och inkluderar: kostnaden att inte göra 
någon förändring. 
 
Ett annat viktigt steg är att sätta upp en särskild organisation för planerandet och utförandet av 
implementationen, denna instans bör rapportera direkt till ledningen för att säkerställa 
tillgången till tillräckliga resurser.(Pyzdek et al, 2009) Att definiera tydliga mål och visioner 
för införandet och ta fram en kommunikationsplan. Där det visar vikten av att införa Sex 
Sigma, med fakta och förbättringsmöjligheter. 
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3.3.6 Varför är Sex Sigma intressant för Företaget? 
Strukturen som Sex Sigma bygger på är anpassad för oss i västvärlden. Den ger synliga 
resultat. Det finns en konkret, tydlig systematik som gör det möjligt att strukturera 
information och ta tillvara på erfarenheter från andra delar i organisationen. Geografiskt är 
företaget spritt i hela landet men med i stort sett samma processer. Det krävs inte en 
omstrukturering av hela företaget för att implementera utan förbättringsprojekten kan drivas 
parallellt med verksamheten som den ser ut idag.  
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3.4 Lean 

3.4.1 Bakgrund 
Lean har sitt ursprung i det Japanska företaget Toyota. Det hela tog sin början efter andra 
världskriget då Toyota stod inför en ekonomisk kris. Ford var marknadsledande och hade 
avsevärda ekonomiska resurser, de kunde producera stora volymer av en modell åt gången. 
Toyota behövde för att kunna konkurrera, producera små volymer, av flera olika modeller på 
samma band. 
 
Taichii Ohno som arbetade som fabriksmanager fick i uppdrag att ”komma i kapp med Ford´s 
produktivitet”.  Han studerade sin konkurrent och han läste Fords bok ”Today and 
Tomorrow”. I sin bok poängterar Ford vikten av materialflöden genom hela 
tillverkningsprocessen, att standardisera processen och eliminera slöseri. (Womack et al, 
2003) Detta lade grunden för TPS, Toyota Produktion System. TPS fick senare namnet Lean. 
Begreppet Lean kommer ifrån en studie som gjordes på MIT12 i slutet på 70-talet där man 
jämförde olika tillverkare inom bilindustrin, men begreppet blev inte allmänt känt förrän 1990 
då James Womack (et al) gav ut boken ”The machine that changed the world”13 

3.4.2 Filosofi/grunder 
Fokus inom Lean ligger på att eliminera allt slöseri. Det som definieras som slöseri är allt som 
inte tillför värde för kunden (Ford et al, 1926).  
 
Exempel på slöseri: 

 Väntan (köer) 
 Onödigt stora lager 
 Onödiga rörelser och förflyttningar 
 Misstag och korrigeringar 
 Outnyttjad kreativitet 

 
Leans filosofi bygger på idén att de flesta processer har få steg som tillför värde. Att avlägsna 
eller minska de steg som inte tillför värde är där man kan göra stor skillnad. Processerna ska 
granskas med kundens ögon. Lean som har sin grund i vad som brukar kallas ”The Toyota 
Way” bygger på ett par principer: Womack och Jones (2003) nämner sex principer: Värde 
definierat av kunden (intern eller extern), kartläggande av värdeflöden för att kunna minimera 
de icke värdeskapande aktiviteterna, optimerade flöden; planerade och värdeskapande 
processer, kund-dragande; förstå kundens förväntningar. Processperfektion; handlar om att 
synliggöra brister. Liker (2004) har utökat dessa till 14 principer och dessa kan sammanfattas: 
Beslut ska baseras på långsiktigt tänkande även då det sker på bekostnad av kortsiktiga mål 
 

                                                 
12 MIT: Massachusets Institute of Technology. 
13 The Machine that changed the world: [based on the MIT 5-million-dollar 5-year study on the study on the 
future of the automobile , Womack, James P; Jones, Daniel T; Roos, Daniel, Rawson Associates, New York 
1990. 
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Idealet är att skapa kontinuerliga processflöden som för upp problem till ytan. Efterfrågan 
ska styra. Lean är en minimalistisk strategi genom att den strävar efter att matcha det exakta 
antalet resurser (Hobbs, 2011). Det som eftersträvas är att kunderna ska få vad de önskar när 
de vill ha det och i den mängd de vill ha. Arbetsbelastningen bör jämnas ut. Kunder är inte 
förutsägbara. Deras efterfrågan kan variera kraftigt. Får arbetsbelastningen variera därefter 
blir verksamheten inte resurssnål. Om man inte får bort ojämnheterna i belastningen kan man 
inte heller ta bort överbelastningar och slöseri. Se till att göra rätt från början. Stoppa 
processen om det behövs för att lösa problem. Fokus ska ligga på att lösa problem. Fokusera 
på att skapa en kultur där alla tar ansvar för kvaliteten och inser dess värde för kunden. 
Standardiserade uppgifter är en grund för ständiga förbättringar och personalens 
delaktighet. Att sätta en standard är nödvändig för att kvaliteten ska säkras och för att skapa 
en grund för ständiga förbättringar. En process kan bara förbättras när den är standardiserad, 
därför att det är endast då det finns en bas att utgå ifrån. Kontrollera visuellt, så att inga 
problem förblir dolda. Använd bara pålitlig och väl utprövad teknik som tjänar personalen och 
processerna. 
 
Odla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter företagets filosofi och lär andra göra 
det. Utveckla enastående människor och grupper som följer företagets filosofi. 
Respektera partners och leverantörer genom att utmana dem och hjälpa dem att bli bättre. 
En grundläggande tes är att gå och se med egna ögon för att förstå situationen ordentligt. För 
att vara säker på att du förstår ett problem i företaget måste det granskas med egna ögon. Det 
kreativa tänkandet måste bygga på en välgrundad kunskap om problemets alla sidor. Du ska 
veta vad du talar om. Det gör du först när du sett situationen med egna ögon, analyserat den 
och förstått. Beslut ska grundas på fakta. Fatta beslut långsamt och i samförstånd, 
genomför dem snabbt. Eftersträva att bli en lärande organisation genom att ihärdigt 
reflektera och ständigt förbättra. 
 
Enligt Oppenheim (2011) som enbart diskuterar de sex principerna ur Womack och Jones 
(2003) är det ingen princip som är viktigare för att nå framgång än någon annan. Det han 
däremot belyser är att de däremot är olika svåra att implementera. Han menar på att de 
tekniska aspekterna är lättare än de som hanterar relationer och företagskulturen.  

3.4.3 Introducering i verksamheten 
Framgångsfaktorer enligt Liker (2004): Ge det tid, att förändra företagskulturen tar lång tid. 
Satsa på ett fokuserat ledarskap och på å värdeskapande verksamhet. Arbeta aktivt för att 
eliminera slöseri. ”Learning by doing”. 
 
Liker (2004)  har vidare några tips om hur man hanterar övergången till en Lean verksamhet. 
Man bör börja med de tekniska systemen14, och snabbt därefter följa upp med en kulturell 
förändring. Hobbs (2011) varnar för att endast införa några tekniska system då det oftast leder 
till besvikelse på grund av uteblivna resultat. Fler tips är att utveckla ett föredöme, en VSM15 
där Lean visas som ett system. Ett tydligt exempel som medarbetare kan gå och titta på. Där 
VSM används för att belysa visionen.  
 
                                                 
14 Med de tekniska systemen avser Liker processerna för kärnverksamheten 
15 VSM; Value Stream Map, värdeflödeskarta 
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Den kritik som ibland förekommer är att när allt slöseri elimineras blir arbetsmiljön 
deprimerande strukturerad, en viktig aspekt är därför att säkerställa att medarbetarnas 
inflytande genom ständiga förbättringar, utbildningar osv.(Holman et al, 2005)  

 

3.4.4 Varför är Lean intressant för Företaget? 
Företaget arbetar ständigt med att förbättra och utveckla sina kundmöten. En stor del av Lean 
handlar om inställning. Att ändra tankebanor är otroligt viktigt i ett förbättringsarbete. Lean 
har en filosofi som fungerar i servicebranschen och har utarbetade metoder för att fånga upp 
nytänkande. Att utgå från kundens perspektiv i alla processer kommer att uppfattas som helt 
rätt då det redan är en regel i organisationen.   
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3.5 Lean Sex Sigma, LSS 
Att integrera koncepten Lean och Sex Sigma kan göras på två sätt; att integrera några verktyg 
ur Lean till Sex Sigma så kallad Lean Sex Sigma (LSS), eller tvärtom. Det är ovanligare att 
företag gör tvärtom (Sörqvist, 2009). Det är fördelaktigt att applicera Lean metoder och 
verktyg till Sex Sigma då det stärker de områden där förbättringar kan identifieras och 
implementeras relativt snabbt, (Snee, 2010). 
 
Enligt Snee (2010), är det LSS som är den förbättringsmetodiken som är att föredra. Det är tre 
egenskaper som är nyckeln till detta: 

 LSS integrerar processer med de mänskliga aspekterna inom processförbättring. 
 Tydlig fokus på resultat (pengar). 
 En metodik som tydligt länkar samman förbättringsverktyg till en övergripande bild. 

 
Att jämföra Lean och Sex Sigma anser Snee (2010) vara kontraproduktivt, istället menar han 
att de kompletterar varandra och att båda är nödvändiga för att lösa problem effektivt. 
 
Att inse att dessa är fördelaktiga att integrera är om man ser på Sex Sigma som en 
problemlösare för enskilda värdeskapande processer och på Lean som hanterar 
flöden/kopplingar mellan värdeskapande processer. (Liker, 2004)  
 
 
Lean Sex Sigma 
Flöden och processutveckling 
 

Problemlösning 

Medarbetardeltagande 
 

Bestämt ledarskap 

Kulturell förändring 
 

Fokus på strategiska resultat 

Stark filosofi med bestämda principer Tydliga rollstrukturer, gemensam metod och 
många verktyg 

 
Fokus på kvalitet 
 

 
Fokus på finanser 

Lokala förbättringslag 
 

Tvärfunktionella förbättringar 

Tabell 2: Jämförelse mellan Lean och Sex Sigma starka sidor. Fritt efter Fig 6 Sörqvist (Sörqvist, 2009)  
 
 
I frågan hur mycket och vad som en första introduktion bör innefatta är svårt, enligt Sörqvist 
(2009) är det lättare att transformera verksamheten till Sex Sigma än Lean, då Sex Sigma 
handlar om strukturer och verktyg. Att förändra verksamheten till Lean kräver en större insats 
då det handlar om att ändra hela organisationen. (Sex Sigma är ett sidospår som löper utefter 
verksamheten). Jörgen Gustavsson på Sandholm Associates (Wallin, 2011) anser att Lean har 
större påverkan än Sex Sigma men att det är svårare att köra igång. Sex Sigma projekt kan en 
kvalitetschef driva små projekt som kan visa på resultat för ledningen.  
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3.6 Utbildning 
Det finns onekligen en mängd olika företag som erbjuder utbildningar i Lean och Sex Sigma. 
En rad av dem kommer att nämnas här men det finns förstås betydligt fler på marknaden. Att 
påstå att man utgår från en Yellow Belt utbildning har visat sig vara samma sak som att påstå 
att man gått i skolan. Längden på utbildningarna varierar från några timmars online utbildning 
till fem heltidsdagar. Kravet på förkunskaper varierar även det, det stora flertalet kräver inga 
förkunskaper alls men exempelvis Southern University (http://web.subr.edu) kräver 
grundläggande kunskaper i algebra, Excel och Power Point. Gällande själva innehållet i 
kurserna kan det som sagt variera. Enligt sixsigmaonline [www.sixsigmaonline.org] bör en 
YB använda en PDCA och DMAIC ska används för GB projekt. I övriga studerade 
utbildningar förekommer DMAIC även om Sandholm [www.sandholm.se] utbildar i båda 
metoderna. Gemensamt för alla är även en kort introduktion i den grundläggande filosofin i 
sex sigma och Lean. Det är anmärkningsvärt att samtliga undersökta företag integrerat de 
båda strategierna i den från början enbart Sex sigma utbildningen. 
 
Verktyg  Plan  Ilenio  Sandholm Okstate  Huizenga  SouthernU

DMAIC  x  x  x  x  x  x 

PDCA        x          

VSM  x  x           x 

SIPOC     x  x  x       

FMEA        x        x 

5S     x  x  x     x 

Fiskbensdiagram  x  x  x  x  x  x 

Histogram     x  x  x       

Grundläggande statistik  x        x     x 

Paretodiagram     x  x  x       

Gruppdynamik  x  x  x     x    

Processkartläggning  x     x     x  x 

5 Varför  x                

Flödesschema        x          

Brainstorming        x          

Träddiagram        x          

Antal dagar  5  3  3  2 online+ 2  2  5 
Tabell 2: Jämförelse vilka verktyg som ingår i de olika företagens Yellow Belt utbildningar. Företagens 
utbildningars innehåll är hämtade ur deras hemsidor. För att se exakta adresser hänvisas till kapitel 8. Referenser. 
 
Tabellen är endast en inriktning till vad som förekommer i de olika företagens utbildningar. 
Det kan förekomma att de inte har med alla verktyg som de utbildar i på sina hemsidor. 



Forssman, Jenny ICS, KTH 2013-05-14 
jenkan@kth.se  2.0 
 SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT ”HANDBOKEN” 

 
 
 

  24(44) 
 
 

3.7 Verktyg 
Verktygen som används är inte nya eller unika för endera förbättringsstrategin. Det är inte 
intressant att räkna upp alla som existerar utan ett fåtal som är intressanta för projektet16. 
 
Ordning och reda eller Fem S 
Sortera, Systematisera, Städa, Standardisera och Skapa vana.  
För att synliggöra problemområden, för att eliminera strul, hinder och frustrationer samt för 
att det ger ett kompetent och professionellt intryck, inför kunder, medarbetare och 
leverantörer. 
 
Utförs av de som är ansvariga och de som arbetar på arbetsområdet bör engageras på ett eller 
annat sätt. SORTERA: Välj ett område där du vill införa ordning och reda.  
Se på området med ett kritiskt öga. Vilka är arbetsuppgifterna och arbetsrutinerna för 
området? Gå igenom den utrustning ni har på arbetsplatsen.  
Behåll det ni behöver, släng det som inte används eller är trasigt. SYSTEMATISERA: 
Organisera så att det blir lätt att hitta. Placera arbetsmaterial i närheten av var det används. 
Komplettera i de fall det saknas arbetsmaterial. Märk tydligt upp var saker och ting ska 
placeras. Standardisera metoder. Se till att alla är med på den nya arbetsmetoden. STÄDA: 
Gör en ordentlig renskurning och uppfräschning av området. Ta reda på varför det blir 
oordning och ta hand om problemet. Ta fram rutiner och ansvarslistor för att underlätta 
regelbunden städning. STANDARDISERA: Utveckla system och metoder för att bevara och 
övervaka de tidigare stegen (Sortera, Systematisera, Städa). SKAPA VANA: Behåll den nya 
ordningen. Se till att alla medarbetare förstår det nya tankesättet och ordningen. 
 
Fem Varför 
Ett problem är identifierat. Frågan varför upprepas vid varje svar tills antingen fem varför 
uppnåtts eller roten till problemet är funnen. Om roten inte är funnen efter fem varför, bör en 
annan metod användas eftersom det då handlar om ett lite mer komplext problem.  

                                                 
16 På ett tidigt stadium av projektet exkluderades verktyg av en statistisk karaktär varpå dessa inte finns 
beskrivna i detta avsnitt. 
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Fiskbensdiagram kallas även Orsak-verkan diagram eller Ishikawadiagram17 
Används för att finna grundorsaken vid lite komplexare problem. Genom dess struktur 
synliggörs vilka orsaker som kan påverka problemet och deras inbördes beroenden. 
Diagrammet som liknar en fisk brukar utgå från sex ben. Människa, Material, Metoder, 
Maskiner, Mätningar och Miljö. Denna typ av analys brukar utföras av en mellanstor grupp 
bestående av olika intressenter till problemet. För att kort beskriva hur en fiskanalys går till 
Problemet formuleras i en ”varför fråga”, gruppen svarar på frågan på exempelvis Post-it 
lappar (ett svar per lapp). Lapparna grupperas i de olika fiskbenen. Grupperna prioriteras och 
lösningar listas. Ansvariga utses. 

 
Figur 4: Fiskbensdiagram 
 
 
Träddiagram  
För att strukturera information på ett logiskt sätt. Detta kan vara i planeringssyfte, för att 
kartlägga behov eller finna grundorsaker till problem. Ett träddiagram kan användas som stöd 
för att beskriva det tänkta arbetets aktiviteter och strukturer. Eller för att förtydliga vilka 
delmål som måste uppnås innan slutmålet kan uppnås. I situationer då problemet kräver en 
orsaksnedbrytning i fler än tre nivåer är träddiagram att föredra framför fiskbensdiagram. 
 

 
Figur 5: Träddiagram 
 
En kort beskrivning hur ett generellt träddiagram kan skapas. Ett problem eller en händelse 
väljs. Problemet (eller händelsen) definieras och specificeras. De faktorer som ska bygga upp 
trädet identifieras, använd t.ex. brainstorming. Identifieringen av orsaker fortsätter ända tills 

                                                 
17 Ishikawa efter mannen som skapade metoden Kaoru Ishikawa. 



Forssman, Jenny ICS, KTH 2013-05-14 
jenkan@kth.se  2.0 
 SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT ”HANDBOKEN” 

 
 
 

  26(44) 
 
 

fristående grundorsaker hittats. Gruppera faktorerna. Ibland kan träddiagrammet upprättas 
genom att faktorerna identifieras på ett strukturerat sätt, nivå för nivå. Andra gånger kan det 
vara lättare att gruppera informationen och därefter skapa underliggande strukturer. 
Skapa träddiagrammet. Utifrån de faktorer som ska ingå formas trädet. Enklast genom att 
placera Post-It lappar på en whiteboard eller på ett blädderblock. Det brukar ta ett par försök 
innan post-it lapparna har hittat rätt. Nedbrytningen fortsätter tills man nått oberoende faktorer 
eller aktiviteter. När bilden av trädet börjar träda fram kan det ibland identifieras fler faktorer 
och nya samband eftersom bilden bidrar till ökad förståelse. Analysera bilden.  
Bestäm vad som bör åtgärdas och av vem. 
 
 
Brainstorming 
För att få fram nya idéer eller för att sammanställa befintliga idéer. Detta verktyg kan 
användas på många olika sätt.  
o För att identifiera förbättringsmöjligheter 
o För att finna möjliga problemorsaker 
o För att få fram teorier om problemorsaker  
o För att finna möjliga åtgärder 
o Vid processkartläggning 
  För att identifiera aktiviteter som förekommer i en process 
o Vid mätning av kvalitetsbristkostnader 

För att identifiera beståndsdelar som ingår i 
kvalitetsbristkostnaderna 

 
En brainstorming-grupp bör bestå av medarbetare som har goda kunskaper om det aktuella 
problemet och som är kreativa och utåtriktade. Innan mötet formuleras frågeställningen och 
kommuniceras till deltagarna för att dessa ska få möjlighet att förbereda sig. En person blir 
gruppledare och densamma sammankallar mötet och anger reglerna. Det finns två sätt att 
utföra en brainstorming på: Strukturerad: Deltagarna yttrar sig i turordning Ett förslag per 
person och omgång. De som inte har något att tillägga får passa. Ostrukturerad: Förslagen får 
komma fritt. Därefter behöver idéerna utvecklas och analyseras. 
 
  
Flödesschema 
Flödesschema används för att kartlägga processer, det ger en tydlig bild av hur arbetet i 
processen går till. När schemat är klart bidrar det till en ökad förståelse av hur flödet löper 
över hela processen och var eventuella flaskhalsar dyker upp. 
 
Välj process. Det är viktigt att få med alla delar av processen. De som berörs på ett eller annat 
sätt bör rådfrågas. Bestäm början och slut på processen. Bestäm vad som ingår och vad som 
inte ska ingå i processen. Definiera önskat resultat. Vilket är syftet, målet och vad producerar 
processen. Bestäm arbetssätt och inriktning. Detta kan göras på två sätt: 
Nuläget – för att ge en överblick, och en utgångspunkt 
Börläget – hur processen borde se ut, om allt flöt som det ska. Identifiera aktiviteter. 
Använd t.ex. verktyget: Brainstorming för att identifiera alla aktiviteter 
Skriv upp alla aktiviteter på Post-It lappar. Sortera aktiviteter 
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Aktiviteter som inte ingår i processen sorteras bort. Aktiviteter som innebär kontroll, 
granskning, korrigering osv. läggs åt sidan. Kvarvarande aktiviteter delas upp i; de som alltid 
inträffar (primära) och de som inträffar ibland (sekundära) 
Primära aktiviteter delas upp i huvudgrupper (de aktiviteter som hör ihop). Använd de 
aktiviteterna som alltid inträffar och deras samband för att beskriva den övergripande 
processen som ett schema av flöden och lägg till de aktiviteter som innebär frågor, kontroller 
och korrektioner. Dokumentera processen. När schemat är klart, gör en analys för att finna 
förbättringsmöjligheter. 
 
 
SIPOC-Supplier-Input-Process-Output-Customer  
SIPOC är ett förenklat flödesschema som beskriver en process i ett fåtal huvudsteg. 
 
 

 
Leverantör (Varor)        Varor                Se nedan                 Service                   Försäljare 
Butik          Butikspersonal                                                  Betalning                   Systembolaget Kund 
Lärcenter        Kunskap                   Nöjd kund                 Kassapersonal 
Cash Guard         Kassa                                                  Kund statistik 
 
 
Kundmötesprocess 

 
Figur 6: SIPOC exempel 
 
Används för att definiera ett problem, som utgångspunkt vid mätning eller för att identifiera 
kunder och leverantörer. 
Välj process. Vilket syfte och vilken uppgift har processen. Bestäm processens start- och 
slutpunkt. Rita ut processens huvudsteg på högsta nivå (övergripande) 
Vanligen mellan fem och sju steg, ofta används SIPOC mall. Identifiera processens kunder 
Det vill säga vilka det är som på något sätt påverkas av processen och vilket resultat ger 
processen. Vad ska komma ut ur processen. Ex: varor, tjänster, information, tjänster, 
dokument, beslut, etc. Identifiera processens input, vad som krävs för att processen ska 
fungera. Ex: material, varor, tjänster, information, tjänster, dokument, beslut, etc. Identifiera 
processens leverantörer. De som ger processens dess input. Varje leverantör identifieras samt 
vad respektive leverantör levererar. 
 

Supplier Input Process Output Customer 

Får förslag 
presenterat 

Tar beslut Förklarar 
behov & 
önskemål 

Går till 
kassa 

Blir 
kontaktad 
av 
personal 



Forssman, Jenny ICS, KTH 2013-05-14 
jenkan@kth.se  2.0 
 SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT ”HANDBOKEN” 

 
 
 

  28(44) 
 
 

 
Kvalitetsbristkostnader 
Kostnader som skulle försvinna om alla produkter och processer vore fullkomliga. Det finns 
en viss avsaknad av samsyn i branschen. Defoe (2005) har i en artikel beskrivit sina 
diskussioner med en av de mest inflytelserika personerna i branschen Dr Juran. Enligt Dr 
Juran är det viktigaste inte samsynen utan att det som mäts är av värde för företaget. 
Kvalitetsbristkostnaderna kan inte tydligt definieras och blir därmed inte ett perfekt mått. Men 
enligt DeFoe (2005) är detta positivt eftersom det leder till att företag ständigt finner nya 
områden att förbättra. 
 
Begrepp som kännetecknar kvalitetsbristkostnader: Omarbete, Upprepning, Ineffektivitet, 
Reklamationer, Kassation, Reparation, Missnöje, Klagomål, Garantier, Ersättning, Inspektion, 
Kontroll, Granskning, Spill, Överskott, Försening, Sysslolöshet, Justering. 
 
Kvalitetsbristkostnaderna kan delas ofta in i grupper. Juran (1999) använder begreppen 
Felkostnader (innefattar interna och externa), Kontrollkostnader och Förebyggande kostnader 
medan Sörqvist (2004) väljer att fokusera på begreppen Interna felkostnader, Externa 
felkostnader samt kontrollkostnader. I det stora hela avser det samma områden.  
 
Kostnader för kvalitetsbrister som upptäcks innan externa kunder mottagit produkterna kallas 
Interna felkostnader. Till exempel: Kostnader för omarbete och förseningar eller felaktigt 
antal anställda eller inkompetens. Även förluster orsakade av bristande ledarskap eller 
felaktiga beslut hör till denna kategori 
 
Kostnader för kvalitetsbrister som upptäcks av externa kunder kallas Externa felkostnader. 
Till dessa hör återkallelseförluster, Goodwill, förlorad försäljning pga. bristande tillgänglighet 
eller produktivitet. De kostnader som uppstår för kontroll av att rätt kvalitet uppnås kallas 
Kontrollkostnader. 
 
För att genomföra en studie av kvalitetsbristkostnaderna bör en tvärfunktionellt sammansatt 
grupp sättas ihop. De personer som är med bör ha en god överblick av alla områden som ska 
kartläggas.  
 
Verktyget används för att identifiera förbättringsmöjligheter: Det belyser betydelsefulla fel 
och brister som bör åtgärdas. Det hjälper till att prioritera mellan olika 
förbättringsmöjligheter: När kostnader för fel och brister fastställs fås kunskap om vilka 
problem som är mest kostsamma och därför bör åtgärdas först. Eller så används det för att 
värdera förbättringar: Genom att visa att besparingar gjorts genom aktivt kvalitetsarbete, kan 
man visa att arbetet varit framgångsrikt. 
 
En kort sammanfattning av hur det kan gå till: Bestäm kartläggningens omfattning. Börja med 
ett enkelt och begränsat område för att få snabba resultat. Klargör syfte och ansvar. De som 
berörs informeras om kartläggandets genomförande och syfte (för att förebygga oro och 
missuppfattningar). Identifiera möjliga kvalitetsbrister. Genomför Brainstorming för att 
identifiera troliga kvalitetsbrister som kan finnas i verksamheten. Studera tillgänglig 
information och samla in ny information. Intervjua berörda medarbetare. Genomför en 
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tillfällig mätning. När tillräcklig kunskap om kvalitetsbristerna insamlats, beräknas 
kostnaderna. Analysera resultatet. 
 
 
 
VSM – Value Stream Mapping 
En teknik som används för att identifiera element i en affärsprocess, de som är värdeskapande 
och de som inte är det för slutprodukten. Affärsprocessen definieras från konsument till 
producent och det är produktens resa däremellan som dokumenteras. Genom att använda de 
värdeskapande aktiviteterna skapas en process-vision. De aktiviteter som är identifierade som 
icke värdeskapande hanteras genom en handlingsplan för deras avveckling. 
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4. Resultat 
Projektet resulterade i vad som fick arbetsnamnet ”Den lilla verktygslådan” eftersom den 
endast innehåller en bråkdel av vad den första utgåvan som kallades ”Handboken” innehöll.  
 
En redovisning angående innehållet följer: 
 
Inledning: Inledning är kort, presenterar författarens intentioner och försöker förklara vad 
verktygslådan är tänkt att användas till. Därefter följer en beskrivning av förbättringsmodeller. 
Dessa två sidor är avsedda att endast behöva läsas i ett initialt skede för att läsaren ska få en 
introduktion i förbättringsarbete. 
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DMAIC förklaras och stegen i metoden förtydligas. En mall för DMAIC är framtagen för att 
förenkla arbetet. Mallen visar alla steg som bör gås igenom i ett DMAIC projekt. Mallen, som 
är framtagen av Wälitalo (2010) är tänkt att kunna skrivas ut som en A3 eller ritas av på en 
tavla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7: DMAIC mall ur Lilla Verktygslådan, Fritt efter Wälitalo (2010) 

1. Definiera problemet (D) 
Formulera problemet: 
 
 
Mål och resultat vi vill uppnå 
 
Möjlig avkastning 
 Kund 
 Samhälle 
 Medarbetare 
 Finansiellt 
 
Varför viktigt/hur påverkas målen 
 
Processkartlägg, gör en övergripande beskrivning 
 
Ta fram en handlingsplan 
 Tidplan, Budget, Ansvarsfördelning 
 

2. Mät och samla in fakta för att förstå 
problemet (M) 
Fakta som avslöjar problemet 
 - antal fel, väntetider mm 
 
Arbeta fram en mätplan 
 - vad bör vi mäta, varför, hur, när, vem 
 
 

3. Analysera orsaker (A) 
Använd verktyg för att hitta orsaker  
 
Välj viktigaste orsakerna och hitta roten till problemet 
 
Försök finna tänkbara lösningar till grundorsakerna 
 
Välj ut de bästa lösningarna 
 

4. Genomför förbättringar (I) 
Ta fram en genomförandeplan (hur) 

Organisation för genomförandet, 
roller och ansvar 
 
Gör en riskanalys för genomförandet 
 

5. Styr så vi inte hamnar 
ursprungsläget igen (C) 
Hur gör vi för att säkra resultatet och hur styr vi 
fortsatt förbättring? 
 
Styr med: 
- statistik, mätning, processtyrning 

- intervjuer, revisioner, ledarskap, riktlinjer  
 
Uppnådda mål och resultat 
 
Uppnådd avkastning 
 Kund 
 Samhälle 
 Medarbetare 
 Finansiellt 
 
Viktiga erfarenheter, vad har vi lärt oss av detta? 
Kunde vi gjort det bättre? 
 
Hur sprider vi resultatet till övriga inom 
organisationen? 

Projektledare: 
Deltagare: 
Sponsor:  Avslut: 
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Därefter följer en metod som är tänkt att hålla alla i verksamheten involverade och 
informerade. Att hålla alla medarbetare informerade och uppdaterade om vad som händer i 
projekten är extra viktigt i en organisation där många jobbar deltid och oregelbundet. 
PL har valt att kalla det: Tavelmöte. Eftersom detta är ett sätt att arbeta som redan 
förekommer i organisationen, dock inte på detta strukturerade sätt. Därför var acceptansen för 
detta arbetssätt hög.  
 

 
 
Figur 8: Exempel på hur ett tavelmöte kan se ut 
 

Vad är målet Fiskben 

Vad Vem När 
   
   
   
   

Delmål Fira 
 Tårta 
 Lunch 
 Bowla 
  

Varför.. Nu Mål
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Lilla Verktygslådan: Att kalla de utvalda verktygen för ”lilla verktygslådan” ska indikera att 
det faktiskt finns fler verktyg som inte finns med i just denna utgåva.   
 
Välj verktyg: Något som referensgruppen upplevde som komplicerat var vilket verktyg som 
skulle användas till vad. Denna korsreferenslista är ett försök att förtydliga till vad för 
problematik de kan användas och att många av verktygen kan användas till flera olika typer 
av problematik.  
 

Vad vill du göra?    

V
er

kt
yg

 

F
em

 S
 

F
em

 V
ar

fö
r 

F
is

kb
en

s 

T
rä

dd
ia

g
ra

m
 

B
ra

in
st

or
m

in
g 

F
lö

de
ss

ch
em

a 

Förmedla kompetens X           

Synliggöra problemområden X           

Påverka attityder och skapa engagemang X           

Identifiera förbättringsprojekt         X X 

Identifiera förbättringsmöjligheter X       X X 

Identifiera problemorsaker   X X X X X 

Strukturera orsaker       X X     

Prioritera mellan olika förbättringsmöjligheter     X  X      

Analysera orsaker         X     

Ta fram möjliga åtgärder         X X 

Planera åtgärder           X X 

Processkartlägga             X 

Styra 
verksamheten 

            X 

Tabell 3: Korsreferenslista ur Lilla verktygslådan 
 
De verktyg som är utvalda att finnas med i handboken framlägges här i korta ordalag: 
Ordning och reda eller Fem S: Detta verktyg är utvalt av den anledningen att det är lätt att 
förstå och genomföra, kräver små resurser, ger snabba resultat. Dessutom kan stora vinster 
göras för individen genom minskade förflyttningar och minskade frustrationer kopplade till en 
ostrukturerad arbetsmiljö.  
  
Fem Varför: Ett verktyg som låter lätt men som kräver lite eftertanke och erfarenhet. Även 
detta verktyg har valts ut på grund av sin resurssnålhet, både gällande tid och material. 



Forssman, Jenny ICS, KTH 2013-05-14 
jenkan@kth.se  2.0 
 SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT ”HANDBOKEN” 

 
 
 

  34(44) 
 
 

  
Fiskbensdiagram 
Detta verktyg förekom i samtliga undersökta företags Yellow Belt utbildningar. Det är ett 
effektivt sätt att hitta grundorsaken till problem, det som framkommit är att verktyget har en 
lång startsträcka men med hjälp av en erfaren förbättringsledare kan den appliceras. Detta 
verktyg illustreras med ett verksamhetsnära exempel.  
  
 
Träddiagram 
Är inte ett av de vanligaste förekommande verktygen enligt undersökningen, endast ett 
företag har uttalat den med på sin Yellow Belt utbildning Sandholm (www.Sandholm.se). 
Anledningen till att den är utvald att ingå i den lilla verktygslådan är att det går att applicera 
även i planeringssyfte. Verksamhetsnära exempel finns med planeringssyfte, problemorsaker 
samt av kundbehov.  
 
Brainstorming 
Medarbetarna är resursen som utnyttjas. Att ha det med i en verktygslåda med regler och 
struktur kan bidra till att detta sätt att arbeta får mer trovärdighet. 
  
Flödesschema 
Ett sätt att få med processerna utan att de nämns i rubriken. Då det är viktigt att kartlägga sina 
processer för att möjliggöra ett förbättringsarbete anser projektledaren att detta verktyg är 
nödvändigt att inkludera. Alla verktyg som har namn med processer ratades i ett tidigt skede 
av nästan hela referensgruppen, endast de som var akademiker lät dem passera. Flöden gick 
bättre att hantera. Ett exempel finns illustrerat: ”Från lastkaj till hylla”  
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6. Sammanställning av data 
I detta kapitel görs en sammanställning av de empiriska data som inhämtats under studien. 
Sammanställningen utgår från de mål som är uppsatta för projektet.  
 
Inspirerande: Handboken ska upplevas som en ”ögon öppnare”. Medarbetaren ska få en vilja 
att tillämpa teorin och en önskan att lära sig mer. 
 

”Det vore roligt att testa några av metoderna (5S, 5 varför, fiskbensdiagram, träddiagram, 
brainstorming) skarpt i butik eller i mindre grupper på HK för att få en realistiskt bild av hur 
kollegorna utifrån befintliga förutsättningar tar till sig och förhåller sig till användandet.” (I1) 

 
Detta leder inte till några justeringar av handboken eftersom tidsbegränsningen och bristen på 
resurser gör det omöjligt. Det är däremot gjort efter att projektet är avslutat med goda resultat. 
 

”Det vore också spännande att göra en mer populistisk (färgglad och enkel) presentation av 
metoderna ovan för att underlätta användandet och skapa verktyg för vardagen.” (I1) 

 
Det har hela tiden varit ambitionen att den färdiga utgåvan ska omvandlas till en mer 
lättillgänglig variant som medarbetarna på Företaget känner igen från annan 
företagsgemensam publikation. Så var dock inte fallet då referensgruppen fick tillgång till 
materialet.  
 

”Själv är jag ingen "manualperson" med andra ord vill jag så snabbt som möjligt hitta det jag söker 
och det redan från början. Det tycker jag saknas i din handbok. Skulle gärna se listan 
korsreferenser,( finns det en annan benämning i annat fall behov av att förklaras) som en start och 
kunna utgå ifrån.” (I4) 
 

Viktig kommentar då detta är en direkt kritik mot den avsedda inspirationen och enkelheten. 
Detta är en av de kommentarer som resulterar i att handboken blir till en ytterligare avskalad 
version. Det är även denna kommentar som ger inspiration till tabellen ”välj verktyg”. 

 
”När jag först såg att det var Lean vart jag väldigt orolig, jag har läst om Japanska fabriker där 
arbetarna har markerade fotsteg var de ska gå mellan stationerna för att minska slöseriet, och där 
arbetarna blir deprimerade av den inrutade och strukturerade miljön, men det här var annat, 
spännande /…/” (I6) 

 
Intressant insikt då det innebär att inte alla är nybörjare till förbättringsarbetet och att det 
faktiskt är möjligt att inspirera genom en handbok. 
 

 
Lättillgänglig: Handboken ska finnas i pappersexemplar på varje butik och/eller på pdf 
format på det interna nätverket för varje medarbetare att enkelt själv ta del av informationen. 

 
”Tänkte att om vi börjar med förändringsledning så kan detta vara något som är positivt att skicka 
med cheferna efter utbildning eller liknande. /…/Annars änsvänder vi den som en bilaga till vår 
rapport.(den kändes rätt stor ändå vad jag upplever, dock välskriven:-))” (I3) 
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Svår punkt att påverka eftersom det är utanför projektledarens befogenheter att bestämma hur 
handboken kommer att presenteras på Företaget. Detta renderar inte i några ändringar till 
nästa version. 
 
Relevant på alla nivåer på Företaget: Handboken ska vara utformad så att varje 
medarbetare (oavsett bakgrund!), ska kunna ta till sig och utnyttja informationen.  

 
”Jag har själv väldigt liten erfarenhet från att arbeta processorienterat, så det är svårt att 
återkoppla på detta.” (I2) 
 
Ge exempel ifrån butiken på några olika processer för att tydliggöra 
detta?” (E1) 

 
”Det är toppen att dina exempel är så tydligt kopplade till vår egen verksamhet.” (I1) 

 
”Dina exempel är bra och att man kan identifiera sig med dom. Exempel på och från butik, mycket 
bra. Detta ger ett användar vänligt intryck.” (I2) 

 
Att processer anses som svårbegripligt och komplicerat är en återkommande kommentar, ett 
försök att exkludera själva ordet process men ändå få med process tanken görs genom att 
framförallt referera till flöden. Till exempel exkluderas kapitel om processkartläggning och 
SIPOC. 
 
Pedagogisk: Handboken ska vara utformad så att en medarbetare oavsett bakgrund ska kunna 
använda sig av verktygen som finns i handboken. 

 
”Jag vill inte behöva läsa allt för att hitta det jag söker. För mig är det också lättast att först se 
exempel i sin helhet (perfekt att använda exempel från vardagen för att lättare förstå som du har 
gjort) och därefter få förklaringar och varför.” (I4) 
 
”Jag tror om handboken skall presenteras på butik måste den vara mer lätt tillgänglig, enkelhet. 
En mer publik version.” (I1) 

 
”/…/ Flödesschema tycker jag texten är för komplex och akademisk. alltså inte användarvänlig, bör skrivas 
om tycker jag”. (I3) 
 
”Korsreferenslistan behöver nog en förklaring helst om man inte är insatt i alla verktyg och 
metodiker”. (I2) 

 
”Skulle gärna se listan korsreferenser,( finns det en annan benämning i annat fall behov av att 
förklaras) som en start och kunna utgå ifrån. Ev att även exempel på problem skrivs ut i denna 
lista. För att lätt identifiera vad som kan användas och varför. Att jag skulle kunna söka utifrån den 
och sedan lära mig mer om de olika vertygen som jag då väljer.” (I4) 

 
”Korsreferenslistan skulle åtminstone jag behöva diskutera lite djupare för att kunna sortera och 
koppla ihop problem med rätt metodik.” (I1) 

 
Öppna intervjuer av medarbetare på Butiken har gett informationen: ”Jättespännande, 
men hur ska den användas?” 

 
Kort sagt är den ursprungliga handboken för omfattande, svår och opedagogisk för den 
interna referensgruppen, en total omarbetning är nödvändig för att uppnå målen. Den första 
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utgåvan hade en korsreferenslista som utgick från vilka problemen var. Referensen gav sedan 
vilka verktyg som kunde lösa just den kategorin problem. Inte vidare pedagogisk. 

 
”/…/spontana kommentar är att jag tycker att det är pedagogiskt och bra 
ev. skulle du ha en ordlista där du förtydligar vissa ord som processer, 
modeller dvs det som är främmande för gemene man.”(E1) 

 
Den insatta akademikern är inte rädd för processerna. 
 
 
Kortfattad (en introduktion): Handboken i sin första utgåva är en introduktion, ett sätt att ge 
mersmak av vad man kan åstadkomma för förändringar med ett systematiskt arbetssätt. Några 
få verktyg och en modell är allt den kommer att innehålla. 

 
”/…/paketera in ett kortare förord/inledning, sen bara själva verktygen i en enklare liten folder. 
gärna med exemplen och liknande.” (I3) 

 
Den första utgåvan utgick i stort från Sandholms (www.sandholm.se) Yellow Belt utbildning. 
Med en kort introduktion av Lean, Sex Sigma och allmänt om förändringsarbete och ganska 
många verktyg. Dock hade projektledaren redan i förstudien exkluderat de verktyg som 
innehöll statistiska begrepp. Återkopplingen som erhålls från respondenterna är dock 
samstämmig, materialet är för omfattande. De har inte tid och engagemanget att läsa en 
manual. Det ska vara rakt på sak. 

 
Aktuellt i tiden: Att den följer utvecklingen inom ständiga förbättringar. 

 
”Bör ev. Nämna att modellerna som används är färskvara?” (E1) 

 
Det bör kanske tilläggas att detta inte är något den interna referensgruppen behöver ha åsikter 
om. Det viktigaste är att metoderna som används är aktuella för dem. För den akademiker som 
arbetar inom fältet är det troligen av största vikt.
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6. Diskussion 
Syftet med examensprojektet var att ta fram en handbok i ständiga förbättringar åt Företaget. 
De uppsatta målen har under hela processen fungerat som en ledstjärna i utvecklingen av 
handboken. Då den interna referensgruppen kom med massiv kritik angående det de ansåg 
som ett alltför omfattande och komplicerat innehåll har en ny utgåva utformats. Den nya 
utgåvan har inte testats på den interna referensgruppen under projektets gång, eftersom tiden 
och resurserna tog slut. Den är däremot använd vid flertalet tillfällen av Företaget efter att 
projektet avslutats och handboken överlämnats. 
 
Inspirerande: Handboken ska upplevas som en ”ögon öppnare”. Medarbetaren ska få en vilja 
att tillämpa teorin och en önskan att lära sig mer.  
Att få till en attitydförändring mot positiv, förmedla kunskap, ge en känsla av tillämpbarhet på 
arbetsplatsen och ge en vilja att agera. Att förändring sker initialt på individnivå är Pyzdek et 
al, (2009) och Snee (2010) överrens om. För att på riktigt förmedla kraften bakom verktygen 
skulle ett pilotprojekt behövas, detta skulle även rendera i en grupp förespråkare av 
förbättringsarbete. Det är av vikt att visa på vilket mervärde ett förbättringsarbete kan ge, 
både på individnivå för arbetsgruppen men även för slutkunden. Det är osannolikt att detta 
kan ske i form av en manual. Om manualen däremot fick draghjälp av en förbättringsledare 
kanske det vore realistiskt. 
 
Resultat: Pilotprojekt efterfrågas, de tillfrågade har upplevt handboken som ”för manualig vill 
ha roligare layout, spännande”.  
 
Lättillgänglig: Handboken ska finnas i pappersexemplar på varje butik och/eller på pdf format 
på interna nätverket för varje medarbetare att enkelt själv ta del av informationen. 
Hur handboken kommer att presenteras är i skrivande stund oklart, endast att handboken ska 
finnas tillgänglig för varje medarbetare som har ambitionen att förbättra sin verksamhet.  
 
Resultat: Bilaga till utbildning är ett förslag men det finns inga konkreta beslut angående detta 
idag. 
 
Tillämpbar på alla nivåer på Företaget: Handboken ska vara utformad så att varje 
medarbetare (oavsett bakgrund!), ska kunna ta till sig och utnyttja informationen.  
För att skapa engagemang och delaktighet krävs kunskap, om man inte förstår blir man 
automatiskt en motståndare.  
 
Att tro att handboken kommer att kunna tillämpas, helt utan föregripande utbildning eller 
personlig handledning är emot all teori, precis som det föreslås ovan skulle den behöva få lite 
draghjälp av en förbättringsledare då skulle den vara möjlig att förstå för var och en. 
 
Resultat: Begriplig för alla men eftersom den är en verktygslåda behövs en projektledare med 
lite förkunskaper inom området. 
 
Pedagogisk: Handboken ska vara utformad så att en medarbetare oavsett bakgrund ska kunna 
använda sig av verktygen som finns i handboken. Exempel hämtade ur vardagen på en butik 
ska säkra förståelsen 
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Resultat: Att varva teori med exempel hämtade ur verksamheten har fått bra erkännande, men 
det efterfrågas pilotexempel. Enligt teorin är det en bra idé att påvisa goda exempel för att 
vinna erkännande. 
 
Kortfattad (en introduktion): Handboken är en introduktion, ett sätt att ge mersmak av vad 
man kan åstadkomma för förändringar med ett systematiskt arbetssätt. Några få verktyg och 
en metod är allt den innehåller. Att i en första introduktion bara ta med enklare verktyg för att 
visa prov på vad ett systematiskt arbetssätt kan ge för avkastning. 
 
Resultat: Handboken i sin första utgåva var mer utförlig men då medarbetare ansåg den vara 
för svår och akademisk valde projektledaren att ta fram en ännu mer kortfattad version. Den 
kom att kallas Lilla verktygslådan.  

  
Aktuellt i tiden: Att den följer utvecklingen inom ständiga förbättringar. 
Ett område där utvecklingen och förbättringar införs kontinuerligt, bör de senaste rönen 
beaktas. 
 
Resultat: Fler och fler författare och förbättringsförespråkare anser att kombinationen av Lean 
och Sex Sigma (LSS) är en förbättringsstrategi som är fördelaktig både Snee (2010) och 
Sörqvist (2009) talar om fördelarna med att kombinera dessa. Vid undersökning av Yellow 
Belt utbildningar hade samtliga företag kombinerat verktyg och filosofier från dessa båda. 
 
Analysen har skett mer eller mindre parallellt med datainsamlingen, vilket har bidragit till att 
innehållet i handboken har ändrats kontinuerligt under hela projektet. Nackdelar med 
analysmetoden har varit att det i stort handlar om att hantera och tolka subjektiva 
uppfattningar och känslor på ett objektivt sätt.  Fördel med analysmetoden är att det går att gå 
tillbaka till källan och få ett förtydligande när det krävs. 
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7. Slutsatser 
Alla synpunkter som inkommit under granskningar av handboken har tagits i beaktande av 
projektledaren men att uppfylla alla de uppsatta målen kommer inte att kunna göras inom 
ramen av examensprojektet då det krävs att fler medarbetare får testa och komma med 
synpunkter på innehåll och format. En genomgående kommentar har varit att utgåvan har 
varit för tråkig i sin layout. En utveckling på detta område skulle vara av största vikt för 
bemötandet av medarbetarna. Detta kommer att ske utan projektledarens vetskap då 
verktygslådan nu är överlämnad till Handledaren på Företaget. Den utgåva som finns idag är 
framtagen som en första version att utgå ifrån och som säkerligen behöver anpassas ytterligare 
för att passa för stressad personal som inte tycker om manualer alls. Det som projektledaren 
fått information om är att handboken används vid förbättringsprojekt i företaget. 
 
Att driva ett eget projekt som detta har varit oerhört lärorikt på många olika sätt. Det kan inte 
nog poängteras att rätt kontakter är viktigt när det handlar om att få igenom förslag i en 
organisation. Det blir tydligt att ett förbättringsarbete behöver initieras uppifrån i en 
organisation eftersom det initialt kräver resurser. En annan viktig erfarenhet är att man bör 
inte försöka övertyga, man ska bevisa. 
 
Om det varit möjligt att på ett tidigare stadium att förankra handboken högre upp i 
verksamheten hade det kanske gett möjligheten att köra pilotprojekt parallellt med 
framtagandet av handboken. Då kontakt förmedlades med avdelningscheferchefer fanns redan 
en färdig utgåva av handboken klar. När denna granskats och mött ganska stor kritik hade det 
varit oerhört intressant att få den nya och uppdaterade versionen granskad inom ramen av 
projektet. Detta blev nu inte fallet. Kanske hör denna del av problematiken ihop med att 
projektledaren i alla år arbetat på butik och inte på kontor. En insikt i hur företagsstrukturen 
på huvudkontoret är uppbyggd hade kanske gett en snabbare förståelse av denna problematik.  
 
Det har varit otroligt spännande att få möjligheten att kombinera två områden jag funderat 
över i många år. Att kunna dra fördel av att jag arbetat inom företaget under så många år och 
sen få tillämpa det jag lärt mig i den verkligheten är spännande på riktigt, och utmanade har 
jag även upptäckt. Jag har i alla år tänkt att de flesta som arbetar på Företaget är mer eller 
mindre som jag - men riktigt så enkelt var det ju inte. Det där med manualer är otäckare än jag 
någonsin anat, om jag vetat hade jag valt en annan inriktning på handboken  
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