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Titel   Ständiga förbättringar - Ett fortsatt lärande    

 En fallstudie vid Saab Dynamics 

 

Bakgrund  Ständiga förbättringar och organisatoriskt lärande syftar båda till att 

förbättra och utveckla organisationers processer. Inom ämnesområdet 

ständiga förbättringar är fokus många gånger på systematiska metoder 

medan det i organisatoriskt lärande fokuseras mer på den holistiska bilden 

av organisationen. Även om de båda forskningsområden skiljer sig åt på 

många sätt så går det att utröna likheter gällande vad som är påverkande 

faktorer i utfallet gällande de båda strategierna. Detta väckte vårt intresse 

och vi ville undersöka detta faktum vidare.  

 

Syfte  Studiens syfte är att förstå vilka påverkansfaktorer som finns gällande 

ständigt förbättringsarbete som strategi i verksamheter och organisatoriskt 

lärande samt var det finns gemensamma nämnare däremellan. 

 

Metod  Studien har en kvalitativ ansats och bygger på intervjuer och observationer 

som inhämtats på Saab Dynamics samt en litteraturgenomgång av 

existerande forskning och teorier.  

 

Resultat Resultatet från denna studie har resulterat i två modeller: en teoretiskt 

framtagen som kartlägger de gemensamma nämnarna gällande 

påverkansfaktorer på organisations-, grupp- och individnivå samt en 

omarbetad modell med fokus på de faktorer vi funnit empiriskt. Påverkande 

faktorer är bland annat policykommunikation, ledningsnärvaro, 

gruppdynamik och förståelse. En förutsättning och kritisk variabel i detta är 

tid.    



Abstract  

Author  Frida Dalros Sköld och Klara Wennström  

Supervisor  Fredrik Tell  

Keywords Continuous improvement, organisational learning, organisation, group, 

individual, influential factors, Saab Dynamics 

Title  Continuous improvements - Continued learning  

A case study at Saab Dynamics  

 

Background Continuous improvement and organisational learning both aim to improve 

and develop an organisation’s processes. Within the field of continuous 

improvement the focus is often on systematic methods whilst in 

organisational learning the focus is mainly holistic when looking at an 

organisation. Although both research areas differ in many ways there are 

clear similarities concerning what are influential factors inducing the output 

regarding both strategies. This aroused our interest and we wanted to 

explore this fact further. 

 

Aim  This study aims to understand the influential factors that exist regarding 

continuous improvement as a strategy in businesses and organisational 

learning, as well as discovering where there are common denominators. 

 

Method The study has a qualitative approach and is based on interviews and 

observations collected at Saab Dynamics as well as a literature review of 

existing research and theories. 

 

Result   The result from this study is shown in two models: a theory developed 

model that maps the common denominators regarding influential factors on 

the organisational-, group- and individual level as well as a revised model 

with focus on the factors we have found empirically. Influential factors 

include policy communication, managerial presence, group dynamics and 

understanding. A condition and a critical variable in this is time.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Organisationer står inför en ständigt föränderlig marknad där det gäller att alltid vara 

konkurrenskraftig. Ett sätt att vara konkurrenskraftig är att hela tiden utveckla sin 

verksamhet och på så sätt minska kostnader och/eller öka sin effektivitet/produktivitet. 

Detta överlevnadstänk går tillbaka ända till Darwins och hans ”survival of the fittest”, där 

överlevnad kan härledas till den art som utvecklas i takt med att förutsättningar förändras 

och de arter som inte utvecklas dör ut (Darwin, 1869). En aspekt, som företag kan arbeta 

med för att hålla sig konkurrenskraftiga och kreativa i sin utveckling, är ständiga 

förbättringar1 (Bhuiyan & Baghel, 2005). För att företag ska kunna arbeta med ständiga 

förbättringar finns anledning till att effektivt, lagra och förvalta, och på så sätt ta tillvara 

den kunskap som finns både i företaget, företagsspecifik kunskap och den i branschen 

och eller på marknaden, extern kunskap. I artikeln Organizational learning argumenterar 

Ellström (2010) vikten av att försöka skapa en lärande organisation som kan ge upphov 

till ständig utveckling och förnyelse. En lärande organisation kan anses vara lite av en 

utopi, men genom att sträva efter en god kunskapsförvaltning förhindras värdefull 

konkurrenskraft från att försvinna ut från företaget samtidigt som organisationen också 

har lättare att ta till sig ny extern kunskap (ibid).  

 

Som forskningsläget ser ut i dag så finns det mycket att tillgå inom ämnet ständiga 

förbättringar. Det finns flertalet metoder och verktyg att implementera i organisationer. 

Exempel på dessa är Lean manufacturing, Six sigma, Kaizen och hybridversioner därtill. 

Redan på 1800-talet började det dyka upp initiativ till förbättringsmetoder enligt Bhuiyan 

och Baghel (2005) vilket sen dess har fortsatt utvecklas ända till i dag. Ytterligare finns 

det forskning som fokuserar på hur organisationer kan arbeta med utveckling där vikt 

läggs vid betydelsen av både exploatering och utforskning av befintliga och nya 

möjligheter (O`Reilly & Tushman, 2004; Soosay & Hyland, 2008). Likaså finns forskning 

om organisatoriskt lärande som pekar på vilka konkurrensfördelar en lärande organisation 

har, jämfört med den som inte har tydlig kunskapsförvaltning (Ellström, 2010).  

 

                                                 
1 Engelska fackuttrycket: continuous improvement  
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I forskning gällande ständiga förbättringar är fokus många gånger på de systematiska 

metoder som kan eller ska användas. Detta implicerar ett tänk som influeras av teknik och 

specifika tillvägagångssätt. Debatten ligger kring vilken metod som är överlägsen den 

andra och mycket fokus läggs vid kostnadseffektivitet i produktion (Savolainen, 1998; 

Bhuyian & Baghel, 2005). I forskningen kring organisatoriskt lärande är synen mer 

holistisk och det finns inte lika tydligt fokus på implikationerna eller själva 

implementeringen (Easterby-Smith & Lyles, 2011). Dock att de både studieområdena, 

ständiga förbättringar och organisatoriskt lärande, har gemensamma nämnare går att 

utröna. Frågan vi då ställer oss är: utnyttjas detta och vad är det i arbetet med ständiga 

förbättringar som kan leda till organisatoriskt lärande? 

 

1.2 Val av fall 

Hur kombineras dessa två perspektiv, ständiga förbättringar och organisatoriskt lärande, 

ute i organisationer? I arbetet med ständiga förbättringar krävs det att chefer har god 

kunskap i vad som möjliggör respektive försvårar i de processer som finns i 

organisationer för att göra just detta arbete smidigare (Imai, 1986). Precis som varje 

individ är unik till sitt DNA är även företag unika med sina egenskaper och utformning, 

detta kräver därför specifika lösningar och strategier. Detta gör att generiska modeller och 

verktyg ibland är svåra att implementera och utfallet av dem kan variera (Bhuyian & 

Baghel, 2005). Så vilka faktorer finns där som påverkar utfallet? Det finns anledning att 

studera fall som dels kan anses unika på grund av komplicerad struktur och eller kontext, 

men som också har mycket gemensamt med andra företag. Saab Dynamics 

produktionsavsnitt tillhör de båda ovanstående kategorierna. Det är ett produktionsföretag 

som kämpar mot högre produktionskostnader och konkurrens, samtidigt som de opererar 

i en komplex bransch med produkter som är påförda restriktioner utifrån på grund av 

säkerhetsaspekten. Mer därtill hör att just detta fall har en demografisk problematik 

eftersom en stor andel av de anställda kommer att gå i pension inom några år, vilket gör 

organisationen extra utsatt för till exempel kompetensbortfall. Denna organisation arbetar 

även aktivt med ständiga förbättringar som strategi och arbetar med att implementera 

detta i sin verksamhet ytterligare. Denna kombination av attribut som detta fall uppvisar 

tycks därför vara av intresse för just syftet att studera samverkan mellan de två 

perspektiven: ständiga förbättringar och organisatoriskt lärande. 



3 

 

1.3 Syfte 

Studiens syfte är att förstå vilka påverkansfaktorer som finns gällande ständigt 

förbättringsarbete som strategi och organisatoriskt lärande samt var det finns 

gemensamma nämnare däremellan. 

 

- I utgångspunkt från vår teorigranskning, vilka är de gemensamma nämnarna 

gällande ständiga förbättringar och organisatoriskt lärande? 

o Vad är det i ständiga förbättringar som kan leda till organisatoriskt 

lärande? 

- I vårt studerade fall, vilka är de påverkande faktorerna?  

o Stämmer de empiriska fynden med de teoretiska?  

  

Våra forskningsfrågor är ställda så att den första frågan besvaras genom en teoretisk 

härledning och den andra frågan svaras på med hjälp av både empirisk och teoretisk 

härledning.  

 

1.4 Avgränsning 

Då denna studie genomförts som en enfallsstudie har en avgränsning skett till 

produktionsavsnittet hos Saab Dynamics i Linköping. Att avgränsningen har skett till 

produktion skapar vissa grundförutsättningar gällande hur man arbetar med ständiga 

förbättringar. Trots denna avgränsning tar det inte bort generaliseringsbarheten från våra 

fynd gällande påverkansfaktorer å det vi syftar att undersöka.  

 

Därutöver finns en avgränsning gjord kring antalet intervjuer och omfattning på 

intervjuerna på grund av den tidsbegränsning som är ålagd oss. Detta ledde till att vi 

begränsade oss dels till enbart affärsområdet Dynamics av Saab och enbart produktion i 

Linköping.  

 

1.5 Tillvägagångssätt 

Denna studie har genomförts som en enfallsstudie hos Saab Dynamics och mer precist i 

deras produktionsavsnitt. Fallstudien har realiserats genom semistrukturerade intervjuer 

med managers och verkstadsmedarbetare, genom observationer och dokumentstudier.  
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1.6 Uppsatsens disposition  

Nedan är en illustration över uppsatsens disposition. 

 
 

  

Bakgrund

• I det inledande kapitlet introducerar vi våra valda forskningsområden, 
ständiga förbättringar och organisatoriskt lärande. Vi presenterar även 
studiens problematisering och syfte. 

Metod

• I kapitel två diskuterar vi vårt tillvägagångssätt, att vår studie har en 
kvalitativ ansats och hur empirin är insamlad med hjäp av intervjuer 
och observationer inhämtade på fallföretaget, Saab Dynamics. Det 
finns även en genomgång om hur vi valt och granskat vald litteratur. 

Teori

• I kapitel tre går vi igenom teorier samt tidigare forskning som ligger 
till grund för studien inom de båda forskningsområden som vi 
presenterade i det inledande kapitlet. Dessa teorier ligger sedan till 
grund för den analysmodell som vi presenterar i slutet av 
referensramen. 

Empiri

• I kapitel fyra beskriver vi Saab Dynamics mer utförligt och den 
insamlade empirin som vi inhämtat genom intervjuer, observationer 
och dokumentstudier. 

Analys

• I kapitel fem analyserar vi den insamlade empirin med hjälp av 
analysmodellen framtagen i kapitel tre. Vi presenterar även vårt 
resultat av analysen. 

Slutsats 

• I kapitel sex redogör vi vår slutsats och för en diskussion kring vad 
studien kan bidra med. Vi diskuterar även kring förslag på vidare 
forskning.
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2 Metod 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Hur vill vi beskriva och se på verkligheten i denna studie?  Ontologi beskriver 

ställningstagandet om hur man väljer att karakterisera verkligheten, antingen objektivt 

eller konstruktivistiskt (Bryman & Bell, 2011; Bryman, 2012; Alvesson & Sköldberg, 

2008; Alvehus, 2013). Det objektiva synsättet utmärks av att det finns en objektiv 

verklighet som är oberoende sina sociala aktörer. Det konstruktivistiska synsättet är det 

motsatta och menar istället på att verkligheten konstitueras av sina sociala aktörer och att 

deras verklighetsuppfattning är kontinuerligt föränderlig (ibid). Vårt syfte och våra 

forskningsfrågor tar hänsyn till hur individer uppfattar sin verklighet och hur samspelet 

mellan dessa aktörer skapar relationer och förutsättningar som vi studerat. I vår studie har 

vi alltså ett konstruktivistiskt förhållningssätt då vår studie syftar att observera och tolka 

sociala aktörer som tillsammans utgör grupper och organisationen. Det är utifrån deras 

verklighetsuppfattning som vi samlat in vår empiri som sedan utgör grunden i vår analys. 

 

Hur förhåller vi oss till kunskap? Epistemologi förklarar olika sätt att förhålla sig till 

kunskap och ett vanligt förhållningssätt är det positivistiska som hävdar att man objektivt 

och värderingsfritt observerar verkligheten utifrån ställda hypoteser (Bryman & Bell, 

2011; Bryman, 2012; Alvesson & Sköldberg, 2008; Yin, 2014; Alvehus, 2013). Denna 

syn kan dock leda till en ytlig objektifiering av verkligheten där tolkning med hjälp av 

tidigare forskning inte är tillåten (Bryman & Bell, 2011). En utveckling av det 

positivistiska förhållningssättet är realism. Skillnaden i synsätt från positivism är att 

realismen innebär att en beskriven verklighet inte är den enda verkligheten utan att det 

finns fler (ibid). Vårt förhållningssätt har varit mer inriktat på realism eftersom vi avser 

att förklara både den naturliga ordningens verklighet samt den sociala ordningens 

verklighet som innebär möjligheter att förstå och tolka det som i dag är hävd.  

 

Hermeneutik är ett annat förhållningssätt som används när kunskap anses vara något 

relativt till den kontext som de studerade individerna befinner sig i (Starrin & Svensson, 

1994). För att förstå vad hermeneutik innebär så beskrev Starrin & Svensson (1994) 

ordets uppkomst. Ordet hermeneutik härstammar från Hermes, en grekisk gud som var 

de andra gudarnas sändebud. Hermes tolkade, översatte, förklarade och klargjorde de 

andra gudarnas budskap. På detta sätt hävdar alltså en hermeneutiker att skapa kunskap 
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vilket vi i vår studie avser att göra. Dock har den hermeneutiska och den positivistiska 

inriktningen stått som två motsatser på grund av dessa grundläggande skillnader i 

förhållning till kunskap (Bryman & Bell, 2011). Vi har gjort ett val och positionerat oss 

mellan realism och ett hermeneutiskt perspektiv då det passar vår studie eftersom den är 

av både förklarande och tolkande karaktär.  

 

2.2 Design 

2.2.1 Forskningsansats   

Metoder som avser att analysera texter, observationer eller intervjuer benämns som 

kvalitativa, medan metoder som använder sig av statistiska verktyg benämns som 

kvantitativa (Ahrne & Svensson, 2011). Kvalitativ data är inte något som mäts utan 

anspelar på specifika situationer, hur de fungerar, när de förekommer och hur de beskrivs 

(ibid). I valet av kvalitativ eller kvantitativ metod är det viktigt att inte bara förstå 

skillnaderna dem emellan, att kvalitativ metod främst analyserar ord och kvantitativ 

metod snarare siffror, utan också förstå historien bakom hur metoderna har använts och 

kritiserats genom tiderna (Starrin & Svensson, 1994). De beskriver att kvalitativa metoder 

har blivit framställda som lönlösa när de står självständiga och att de mer syftar till att 

vara en förvetenskaplig studie som sedan ska verifieras av en kvantitativ ansats. Dock 

hävdas att så inte är fallet utan att det egentligen är den kvantitativa metoden som skapar 

otydliga svar (ibid). Kvalitativ respektive kvantitativ ansats ska inte ses som 

motsättningar utan valet av metod ska istället baseras på målsättningen med studien. En 

kvalitativ analys syftar till att identifiera inre egenskaper och företeelser, medan en 

kvantitativ analys syftar till att hitta kausala samband mellan yttre fördefinierade 

egenskaper (ibid).  

 

Vad som utmärker den kvalitativa forskningen enligt Yin (2011) är:  

- att den vill undersöka meningen som kan tillskrivas objektens (människornas) 

verkliga förhållningssätt 

- skildrar objektens separata åsikter och synsätt 

- täcker sammanhang och omständigheter 

- förmår att ge insikt i hur begrepp kan tas fram som förklarar mänskligt socialt 

beteende 

- strävar efter att utnyttja sig av mångfacetterade källor istället för enskilda belägg 
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Då syftet med vår studie är att kartlägga påverkande faktorer gällande ständiga 

förbättringar, med utgångspunkt i organisatoriskt lärande, passar ett kvalitativt 

tillvägagångssätt vår studie väl. Vi vill förstå och se medarbetarnas verkliga 

förhållningssätt samt genom vår empiriska insamling som gjorts med grund i en fallstudie 

ta del av separata åsikter och synsätt.  

 

Ytterligare syftar vår studie i första hand att analysera ord, snarare än siffror och hur 

individer tolkar och förstår sin tillvaro, vilket stödjer valet av en kvalitativ ansats 

(Bryman, 2012). En ytterligare anledning till varför kvalitativ ansats är användbar i vår 

studie är för att den tillåter att nyanser kan fångas upp som bara kan ses när specifika 

kontexter, normer, värderingar, et cetera vägs in (Ahrne & Svensson, 2011). Den 

kvalitativa ansatsen genomsyrar både vår empiriinsamling och teoriinsamling. 

 

2.2.2 Angreppssätt 

Vi började denna studie genom att söka och studera existerande teori och forskning inom 

vårt valda område. Detta för att skapa oss en bild av den forskning som redan existerade 

och där hittade vi ett intressant perspektiv som vi önskade undersöka närmare. Utifrån 

detta samlade vi sedan in empiri genom en fallstudie i form av intervjuer och 

observationer. Detta skulle kunna karakterisera en deduktiv ansats, eftersom grunden till 

studien tog sin form i tidigare forskning. Dock ställdes ingen tydlig hypotes vilket annars 

är vanligt vid det deduktiva angreppsättet (Alvesson & Sköldberg, 2008; Bryman, 2012; 

Alvehus, 2013). Motsatsen till ett deduktivt angreppssätt är induktivt angreppssätt vilket 

innebär att forskare börjar med att samla in empiri, eller snarare upptäcka ett verkligt 

problem, och sedan går vidare till teorin för att förklara problemet (ibid). Dock hävdar 

Alvesson & Sköldberg (2008) att abduktion är just den metod som många gånger används 

vid fallstudier. Vad som karakteriserar ett abduktivt angreppssätt skulle kunna sägas vara 

en blandning av ett deduktivt och induktivt angreppssätt, men det är i verkligheten en 

mycket mer komplex konstitution (ibid). Detta angreppssätt speglar även vår studie och 

vårt tillvägagångssätt. Vår fallstudie ämnar ha en stark grund i teorin (deduktion) 

samtidigt som den baseras mycket på empiri (induktion) och detta har lett till en tydlig 

återkoppling och reversering av användandet av den teoretiska referensramen 

(abduktion). Nedan är en illustrering över det angreppssätt vi har i vår studie.  
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Figur 1. Egen illustration av studiens metod 

 

Som modellen visar tar vi avstamp i teorin men vill återkoppla och reversera den 

teoretiska referensramen efter insamlandet av empiri. 

 

2.3 Handlingsförfarande 

2.3.1 Val av enfallsstudie 

Det empiriska bidraget i denna uppsats är inhämtat från ett företag och mer precist en del 

av ett större företag. Detta för att vi ville öka möjligheten att mer djupgående kunna 

studera problematiken. Denna avgränsning är också gjord på grund av den 

tidsbegränsning som har funnits under studien. Vid andra omständigheter hade en 

jämförelse med ytterligare delar av Saab eller andra liknande eller inte liknande företag 

varit intressant att studera för att kunna visa på likheter och skillnader. Men eftersom vår 

studie inte syftar till att kartlägga variation menar (Patton, 2002) att en enfallstudie passar.  

  

2.3.2 Val av fallföretag 

I valet av fallföretag ville vi hitta en organisation som tillät oss studera arbetet med 

ständiga förbättringar och på så sätt även organisatoriskt lärande. Saab Dynamics 

produktionsavsnitt i Linköping är unikt både på grund av en komplicerad struktur och 

kontext samtidigt som de kämpar mot högre produktionskostnader och konkurrens. De 

Val av 
forskningsområde

Teori 
granskning 

Intervjuer & 
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har under en period haft höga krav på att minska sina kostnader och har det fortfarande. 

Detta har lett till att de behövt initiera handlingsplaner för att nå upp till de nya målen. 

Ett av sätten de önskar göra detta på är genom processutvecklings- och 

förbättringsarbeten. Då deras förutsättningar innebär att de inte rakt av kan införa olika 

klassiska ständiga förbättringsmetoder som till exempel Lean manufacturing, så har de 

hamnat i ett mellanläge av olika projekt. Dessutom är de i behov av att säkra kompetens 

inom företaget på grund av ett prekärt demografiskt läge där flertalet medarbetare med 

stor erfarenhet kommer gå i pension inom några år. Denna situation tillåter oss därför att 

studera en spännande och unik kontext utifrån vårt syfte, där vi med denna studie kan 

belysa de unika förutsättningar som Saab Dynamics står inför. 

 

Vi valde att avgränsa oss till Saab Dynamics produktionsavsnitt, eftersom de redan hade 

ett visst fokus på ständiga förbättringar och organisatoriskt lärande, vilket passar denna 

studie. Denna avgränsning är också passande med tanke på att det mesta av den tidigare 

forskningen handlar om ständiga förbättringar inom processer och då ofta i produktion.  

 

En annan positiv aspekt är att Saab som företag finns lättillgängliga i Linköping vilket 

ledde till att vi fick mycket god access.  Saab Dynamics tillät oss att fysiskt sitta ute på 

plats, vilket gav oss möjligheten att lätt inhämta empiri och komplettera den vid behov. 

Det fungerade också som en motivator för oss eftersom vi kände att vi på ett ordentligt 

och rikt sätt kunde inhämta data. Delar av vårt arbete har skrivits på deras kontor, vilket 

har gjort att vi har kunnat ställa frågor vid behov. Vi har även deltagit vid luncher, 

fikapauser och möten för att kunna få en så välnyanserad bild som möjligt.  

 

2.4 Datainsamling  

Det finns två olika typer av datainsamling: primärdata och sekundärdata (Bryman & Bell, 

2011). Vår primärdatainsamling har skett på Saab Dynamics produktionsavsnitt i 

Linköping genom semistrukturerade intervjuer och vi har även funnits på plats på deras 

kontor för att kunna genomföra observationer. Vår sekundärdatainsamling har gjorts 

genom dokumentstudier av verksamhets-, process- och rutinbeskrivningar.  
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2.4.1 Intervjuer 

Intervjuer är den vanligt inom kvalitativa undersökningsmetoder. Dock är den 

tidskrävande eftersom dels själva utförandet av intervjuerna tar tid och dels ska 

intervjuerna transkriberas och analyseras (Bryman & Bell, 2011). Vi valde likväl att 

utföra intervjuer vid vår fallstudie för att kunna fördjupa våra frågeställningar och ge 

individerna möjlighet att utveckla sina resonemang.  

 

Vid utförandet av intervjuer är det viktigt att den som intervjuar tänker på att inte påverka 

intervjupersonen utan istället fånga de intervjuades egna åsikter och uppfattningar. Detta 

gör intervjuledaren genom att undvika ledande frågor samt att inta en opartisk position 

(Bryman & Bell, 2011). Vi valde att ta fram en intervjuguide med frågor som inte var av 

helt strikt form, men som samtidigt fungerade som en pekpinne och vägledare för oss 

själva under intervjuerna. Vår intervjuguide var av semistrukturerad karaktär, för att vi 

skulle kunna ge intervjupersonerna möjlighet att tolka våra frågor och svara på sitt eget 

sätt och för att vi under intervjuerna skulle kunna ställa följdfrågor med mera utan att 

omedvetet vinkla frågor. Intervjuguiden togs fram med fokus på den teoretiska 

referensram som vi byggt upp.  

 

2.4.1.1 Genomförande  

Vi utförde elva intervjuer med medarbetare som arbetar inom olika delar av 

produktionsavsnittet. Vi började med att intervjua de olika sektionscheferna inom 

kvalitet, produktionsteknik och produktionsstyrning och även chefen för montering, test 

och materialhantering. Därefter kom vi i kontakt med folk inne på verkstaden: två 

testtekniker, en produktionstekniker och en person som arbetar med målsökartest. Vi 

intervjuade även produktionsenhetsansvarig, en projektledare, en lean-koordinator och en 

beredare som alla arbetar på produktionsavsnittet i Linköping. Spridningen på de 

intervjuade kom ifrån av vi ville skaffa oss en helhetsbild och inte enbart inrikta oss på 

en nivå. När vi började intervjua hade vi inte bestämt hur många intervjuer vi ville 

genomföra. Vad vi då visste var, att vi ville ha en spridning på intervjuerna för att få en 

så bra förståelse och bild som möjligt. När vi hade genomfört elva intervjuer kände vi att 

vi var mättade och hade fått med de olika nivåerna och tillräckligt med data för att göra 

vår analys.  
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Genom att hålla fysiska intervjuer hade vi möjlighet att även observera de intervjuades 

kroppsspråk och framförande. Innan genomförandet av intervjuerna skapade vi, som 

tidigare beskrivits, en intervjuguide som vi sedan använde som bas i alla våra intervjuer. 

Som en sista förberedelse inför den första intervjun utförde vi en testintervju för att 

säkerställa att våra intervjufrågor tolkades på det sätt som vi eftersträvade och att frågorna 

behandlade de områden vi ville undersöka. Efter att ha genomfört en testintervju justerade 

vi intervjuguiden för att åtgärda de brister som framkommit.  

 

Under intervjuerna deltog vi båda. Detta för att dels säkerställa att vi båda fått tillgång till 

all empiri som sedan ska stå som grund i studien och dels för att ha med flera ögon och 

öron som kan registrera och tolka intervjuerna. Fördelen med att hela tiden vara två var 

att den som inte stod som huvudintervjuare kunde ha uppsikt över den andra så att alla 

frågor verkligen ställdes samt kunde hjälpa till med följdfrågor. En nackdel som Bryman 

& Bell (2011) nämner med att vara två stycken eller fler som sköter intervjuerna är att de 

som intervjuar kan börja prata i munnen på varandra och att det kan få intervjupersonen 

att känna sig i underläge och på så sätt bli obekväm. Det var dock inget som vi upplevde 

som problem, då vi tydligt bestämde före varje intervju, vem som var huvudintervjuare 

och vem som var bisittare.  

 

Inför varje intervju informerade vi respondenterna om att vi kommer att spela in intervjun, 

för att underlätta vårt arbete och att det enbart skulle användas till vår uppsats. Då vi fick 

lov att spela in samtliga elva intervjuer underlättade det vårt arbete att tolka och analysera 

allt material samt att vi på så sätt kunde använda oss av citat i empirin. De citat som är 

presenterade i empirin är tagna rakt av från intervjuerna och består därför av talspråk och 

i den form som intervjupersonen har valt att formulera sig. Vi har inte förskönat citaten 

mer än att vi har tagit bort ljud och ord som saknar betydelse för citatet så som ”ähh..” 

eller hostningar och andra ljud. Om det på något sätt skulle gå att tyda vem som uttryckt 

ett visst citat eller något annat i studien lovade vi att vi skulle fråga om lov och få ett 

godkännande från personen i fråga, innan vi valde att använda oss av det. 

 

2.4.2 Analysmetod 

En kvalitativ analys omfattar förståelse och tolkning av det som observerats samt hur man 

hanterar den mängd data som framstår som oöverskådlig (Rienecker & Jörgensen, 2011). 

Enligt Miles och Huberman (1994) går analys att definieras genom tre begrepp: reduktion 
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av data, presentation av data och slutsatser. Det första begreppet, reduktion av data, 

innebär att man går igenom den insamlade datan så att det blir en mer överskådlig och 

fokuserad text. Det andra begreppet, presentation av data, handlar om processen hur data 

organiseras så att slutsatser kan dras utifrån det. Sedan det sista begreppet, slutsatser, 

handlar om att utifrån de andra begreppen kunna dra slutsatser och ta fram studiens 

resultat.  

 

Datan till empirikapitlet har vi samlat in med hjälp av intervjuer och observationer. Efter 

varje genomförd intervju transkriberade vi den, vilket gav oss möjlighet att på nytt 

bearbeta och skapa en förståelse för det material vi samlat in. När vi hade utfört alla våra 

intervjuer och transkriberat allt material kodade vi det genom att dela upp materialet under 

valda teman som härstammade antingen från syftet och analysmodellen, eller också från 

”nya” teman som växt fram efter empiriinsamlingen. Detta gjorde vi för att lättare få en 

överblick och analysera den data vi fått in från intervjuerna. Genom att dela upp empirin 

i olika teman blev det också lättare att läsa och hantera. De teman vi valde att använda 

oss av var: ständiga förbättringar, kommunikation, deltagande, motstånd, ledare, tid, 

motivation/driv, förutsättningar, osäkerheter, problem, demografi, mål, VS/GMS, kund 

och utmaningar. När vi hade kodat klart det transkriberade materialet hade vi en för oss 

mer lättöverskådlig sammanställning som vi sedan utgick från i framställningen av 

empirikapitlet. 

 

I vår uppsats presenteras datan med en struktur som är influerad dels av kodningen och 

dels av analysmodellen som teoretiskt togs fram i kapitel tre. Vårt analyskapitel är 

uppbyggt efter analysmodellen. Här analyser vi de faktorer som vi teoretiskt respektive 

empiriskt funnit vid fallstudien. För att illustrera de skillnader och likheter som 

observerats avslutas analyskapitlet med en resultatdel för att tydliggöra detta. Utifrån 

resultatet vi fått fram i vår studie, har vi skapat en vidareutveckling av vår analysmodell 

till en ny modell.  

 

Enligt Miles och Huber (1994) börjar slutsatsdragningsprocessen redan när empirin 

samlas in. Under uppsatsens gång förfinas och utvecklas slutsatserna för att sedan 

resultera i de slutgiltiga slutsatserna som presenteras (ibid). Så såg även vår process ut. 

Vi analyserade löpande och såg kopplingar mellan vår teoretiska referensram och empiri. 

Detta har gjort att tolkning, förståelse, analys och slutsatser är något som har funnits med 
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genom hela processen och det är utifrån detta som vi har skapat vårt slutsatskapitel. 

Slutsatser som gjorts om vilka faktorer som påverkar respektive inte påverkar har vi fått 

fram genom vår analysmodell härledd från teorin och detta har mynnat ut i en ny modell 

som visar de faktorer som vi har sett vara av betydelse i vårt studerade fall.  

 

2.5 Metoddiskussion 

2.5.1 Källkritik  

I vår studie har vi använt oss av både primära och sekundära källor.  De primära källorna 

som använts är först och främst de intervjuer som har genomförts och de observationer 

som gjorts under studien. Det som kan vara riskabelt med just intervjuer är att 

respondenterna kan försköna eller förvränga verkligheten genom sina svar. Med andra 

ord inte svara ärligt på hur det egentligen är utan istället svara på vad de tror vi vill höra. 

Men eftersom vi tidigt informerade om konfidentialitet och lärde känna våra respondenter 

genom att befinna oss ute på Saab så skapade vi förhoppningsvis ett förtroende, vilket i 

sig minskade känslan för respondenterna att behöva skydda sig själva. Då våra frågor i 

huvudsak handlade om deras egna uppfattningar och hur de skulle beskriva processer och 

liknande från sitt eget arbete, så upplevde vi att det var något som de flesta tyckte var kul 

att prata om. Den andra typen av primär källa som vi använde oss av var observationer. 

Dessa har sedan kompletterat den data vi samlade in under intervjuerna. Risken med 

observationer kan dock vara att de är grundade på vår egen uppfattning och hur vi tolkar 

och hör saker och det behöver inte överensstämma med någon annans verklighet (Yin, 

2014). Detta har vi därför kontinuerligt reflekterat över under studiens gång. Våra 

sekundära källor är verksamhets- och processbeskrivningar. Då dessa källor är skrivna av 

Saab Dynamics själva så har vi kunnat säkerställa att dessa är pålitliga källor. Men det 

finns återigen en viss tolkningsproblematik.  

 

Vi har genom hela studien utgått ifrån originalkällor för att stärka tillförlitligheten i 

materialet. De främsta källorna, som vi har använt oss av i studien, har varit 

forskningsartiklar som vi har fått tillgång till via Linköpings universitets digitala bibliotek 

och böcker som till exempel metodböcker och läroböcker som vi har funnit vara av 

intresse för vår studie. De forskningsartiklar vi har använt oss av anser vi vara av kvalitet 

då de blivit granskade ett flertal gånger och blivit publicerade i vetenskapliga tidskrifter. 

Att en forskningsartikel har blivit publicerad i en vetenskaplig tidskrift kan vara ett bevis 
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för att artikeln håller hög kvalitet och det ger därför en legitimitet till vår teoretiska 

referensram. För att säkerställa kvaliteten i de böcker vi använt, så har vi valt böcker som 

blivit refererade till flertalet gånger.  

 

Annan kritik är den mot oss själva. Det är vi som skapat vår uppsats och vi har på så sätt 

makt att påverka utfallet. Våra egna intressen skulle kunnat påverka och styra uppsatsen 

och likaså de val som gjorts relaterat till teorin i referensramen istället för själva 

kunskapsbidraget och det som uppsatsen ska bidra med och detta är viktigt att vara 

uppmärksam på enligt Bryman och Bell (2011). Under denna studie har vi därför valt att 

aktivt ifrågasätta våra val men också varandras för att på så sätt undvika denna 

problematik så mycket som möjligt. 

 

2.6 Etisk värdegrund  

För att försäkra en etisk värdegrund genom hela studien som är förenlig med 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) så har vi följt de 

fyra huvudsakliga krav som vetenskapsrådet ställer på forskning. Dessa är 

informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckandekravet och nyttjandekavet. 

Likaså argumenterar Bryman och Bell (2011) att de etiska aspekterna är viktiga att 

förhålla sig till då de vanligtvis relaterar till forskningens integritet, frivilligheten och 

anonymiteten för de personer som är med i studien. 

 

För att uppfylla informationskravet har vi gjort följande: 

– Informerat alla deltagare i studien om vilka moment som ska ingå 

– Förklarat vad vårt syfte är med studien 

– Klargjort varför vi vill att de ska delta och att det alltid är frivilligt deltagande 

– Och att de även har rätt att avbryta när de vill. 

Inför varje intervjutillfälle informerades respondenterna personligen om ovanstående. 

 

Konfidentialitetskravet har vi tagit i beaktande genom att reflektera över hur vi lagrar och 

hanterar information som innehåller personlig fakta om de deltagande, identifierbarhet, 

anonymitet et cetera. Personuppgifter som har lämnats till oss har vi inte fört vidare till 

utomstående samt att man i uppsatsen inte ska kunna identifiera de olika individerna. 

Därför har intervjuerna som genomförts tillåtits vara konfidentiella så långt det gått för 
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att det inte ska gå att härleda de olika individerna som intervjuats. Dock om det funnits 

en igenkänningsfaktor så har vi bett om tillåtelse för att ta med det i uppsatsen. Vi har 

också lagt vikt vid hur vi behandlar den information som vi fått genom till exempel 

inspelade intervjuer och dokument. Dessa har vi därför sparat och lösenordsförvarat på 

våra datorer så att inga utomstående kan få tillgång till dessa.  

 

För att tydligt etablera samtycke mellan deltagarna i studien och oss själva har vi strävat 

efter att skapa en känsla av frivillighet, eliminerat känslor av tvång genom att alltid 

informera om att vi vill ha deras samtycke innan intervjuns start. Vi har alltid bett om 

tillåtelse vid ljudinspelningar och återkoppling har skett efteråt för att verifiera 

korrektheten i framställningen av data.  

 

För att uppfylla nyttjandekravet har vi informerat alla personer, vi har kommit i kontakt 

med genom studien, att den data som samlats in endast kommer brukas i denna uppsats 

och inte föras vidare för andra ändamål. 
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3 Ständiga förbättringar & organisatoriskt lärande  

Som problematiserat i kapitel ett kommer vi ta vår grund i ständiga förbättringar och 

organisatoriskt lärande. För att åskådliggöra kopplingarna däremellan och ge en bild av 

de båda forskningsområdena har vi valt att först presentera forskningsområdet ständiga 

förbättringar och då främst vad vi funnit vara grunden till uppkomsten av ständiga 

förbättringar-strategin, Kaizen. Därefter kommer en genomgång av organisatoriskt 

lärande som sedan avslutas med ett utvecklande kapitel om hur de två områdena 

samarbetar.   

 

Efterföljande delkapitel 3.4 är en problematisering och sammanställning av vad vi funnit 

och detta presenteras som en analysmodell. Analysmodellen ämnar svara på de nämnare 

som är gemensamma gällande de båda forskningsområden som påverkansfaktorer. 

 

3.1 Teoretisk bakgrund: Ständiga förbättringar 

Vad är ständiga förbättringar? Svaret på den frågan finns det lika många varianter på som 

det finns forskare inom ständiga förbättringar, men en definition är följande: 

 

We define CI [continuous improvements=ständiga förbättringar] more generally as a 

culture of sustained improvement targeting the elimination of waste in all systems and 

processes of an organization. It involves everyone working together to make 

improvements without necessarily making huge capital investments. (Bhuiyan & 

Baghel, 2005 s.761) 

 

Ovanstående citat åskådliggör just det som flertalet forskare menar är kontentan i ständiga 

förbättringar: kultur av fortsatt förbättring, elimination av onödigheter i processer och 

system och hög delaktighet utan att det kostar för mycket. (Bhuiyan & Baghel, 2005; 

Singh & Singh, 2015; Nilsson 1999) 

 

Inom ständiga förbättringar finns det många varianter och biformer. Kaizen sägs vara 

ursprunget till ständiga förbättringar, en japansk managementfilosofi som inte bara följs 

i organisationer utan som ses som en del av livet i Japan (Berger, 1997). Kaizen anses 

vara grunden till vad vi i dag kallar ständiga förbättringar och när managementstrategin 

offentliggjordes för resten av organisationsvärlden, utvecklades nya verktyg. Några 
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exempel på verktyg är Total Quality Management (TQM), Six Sigma, Lean 

Manufacturing som alla skulle kunna argumenteras för att de är delar av eller olika sätt 

att arbeta med ständiga förbättringar (Bhuiyan & Baghel, 2005; Singh & Singh, 2015; 

Berger, 1997).  

 

Men hur arbetar organisationer med ständiga förbättringar? Detta är något som enligt 

Nilsson (1999) har varit föränderligt sedan det först introducerades i väst. Historiskt sett 

kan vi se att förbättringsinitiativ som finns beskrivna uppkommer redan på 1800-talet och 

framåt (Bhuyian & Baghel, 2005). Dock förhöll sig metoden för förbättringsarbetet mer 

explicit än vad det gör i dag, eftersom organisationer var toppstyrda, där medarbetarna 

var de som utförde förbättringsarbetet och experter eller chefer de som initierade och 

utformade det (Nilsson, 1999). Detta angreppssätt var till för att rationalisera 

arbetsgången och effektivisera produktionen (ibid). För att dra några kopplingar till hur 

organisationer såg på sina medarbetare under tiden har vi det Tayloristiska paradigmet 

där fokus låg på vetenskaplig uppdelning och förbättring av arbetsuppgifter (Wren, 2011). 

Kontentan i hans slutsatser var att just arbetarna var okvalificerade och oförmögna att 

själva stå ansvariga för sina insatser, vilket ledde till den strikta styrningen uppifrån, med 

specialister som förde utvecklingen framåt eftersom dessa ansågs ha en bättre överblick 

över hela processen till skillnad från arbetarna (ibid). Denna attityd återspeglar därför det 

angreppssätt som de tidiga förbättringsmodellerna hade vilket också är den största 

skillnaden mot förbättringsarbete i dag (Bhuyian & Baghel, 2005; Nilsson, 1999; Singh 

& Singh, 2015). 

 

I dag sker arbetet med ständiga förbättringar snarare botten upp i organisationer och den 

arbetande individen är i stort sätt alltid delaktig i processen med förbättringsarbetet 

(Nilsson, 1999).  Ständiga förbättringar är i modern tappning små kontinuerliga 

förändringar som avser att göra systematiska förbättringar gällande arbetsprocesser (ibid). 

Detta arbete syftar också till att skapa ett större kunnande och förståelse hos individen för 

de processer som utförs i organisation och som resultat sker de flesta ständiga 

förbättringsprojekten inom arbetslagsuppdelade organisationer (ibid). Om vi tidigare 

gjorde en jämförelse med det Tayloristiska synsättet som förelåg under industrialismens 

början, kan vi nu dra paralleller till det rådande synsättet, som präglar hur organisationer 

ser på sin verksamhet och sitt humankapital i dag. I dag läggs det istället vikt vid att 
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utveckla och vårda humankapital, det finns stort förtroende i individen och att varje 

individ är en viktig del i det organisatoriska pusslet (Merchant & Van der Stede, 2012). 

 

3.2 Kaizen 

Kaizen härstammar, som ovan beskrivet, från en japansk managementfilosofi, varav ordet 

i sig själv betyder Kai = förändring och Zen = till det bättre (Palmer, 2001). På 1950-talet 

insåg den Japanska regeringen tillsammans med managementgrupper i företag att något 

var tvunget att förändras i den dåvarande styrfilosofin som var tungt konfronterande för 

att företagen skulle kunna på ett effektivt sätt hantera prekära situationer som till exempel 

arbetskraftsbrist (Brunet, 2000). Det mest kända och väldokumenterade exemplet på 

lyckad implementation av Kaizen skedde i Toyota. Toyota lyckades utveckla en helt ny 

modell i hur de arbetade i produktion och som flertalet hävdar är anledningen till Toyotas 

framgång (Singh & Singh, 2009; Berger, 1997; Ashmore, 2001; Imai, 1986). 

 

Imai skrev boken KAIZEN-The Key to Japan’s Competitive Success (1986) och där 

redogör han för Kaizen som managementfilosofi, men han redogör också för skillnaderna 

mellan managementstilarna i Öst och Väst och dess grundläggande hållning. Resterande 

del av denna kapiteldel är baserad på just denna bok och Imais problematisering och 

konkretisering av Kaizen. 

 

Följande finns ett citat från det inledande kapitlet som tydligt redogör för en av de största 

skillnaderna mellan managementstilarna. 

 

Kaizen har genererat ett processorienterat sätt att tänka, och ett ledarskapssystem som 

stöder och erkänner människors processorienterade insatser och förbättringar. Detta 

står i skarp kontrast till västerländska företagsledares vana att bedöma människors 

prestationer enbart på grundval av resultaten och inte värdesätta de insatser som 

gjorts. (Imai, 1986 s.18) 

 

Som detta citat framlägger så finns det en stor grundläggande skillnad i var i processen 

tonvikt läggs vid värderingen av sina medarbetare. Precis som Merchant & Van der Stede 

(2012) argumenterar flertalet gånger i sin kursbok om management control: What you 

measure is what you get, så finns det anledning att se över på vilka plan medarbetarna 
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utvärderas, eftersom de då kommer fokusera på just de områdena. Så om de i den 

österländska traditionen lägger fokus vid processen och förbättring så kommer också 

medarbetarna lägga vikt där. Detta skildrar även Imai (1986) när han beskriver 

skillnaderna i fokus i Väst och Öst.  

 

Detta processtänk är något som tydligt markeras i det ledarskap som eftersträvas: 

processorienterat kontra resultatorienterat ledarskap. Imai (1986) hävdar att det finns så 

kallade P- och R-kriterier (process och resultat). P-kriterierna fokuserar på processens 

olika delar och på att ge stöd och stimulans där det behövs för att underlätta för 

förbättringar. R-kriterier fokuserar på prestationer och hur incitament ges för att uppnå 

resultatet och är ofta mer direkta och kortsiktiga. En distinktion kan ses att R-kriterier är 

direkt kopplade till resultatet medan P-kriterier egentligen är frånkopplade från resultatet 

men hjälper till i skapandet av en brygga till resultatet. Viktigt att komma ihåg är att det 

monetära resultatet alltid är betydelsefullt och att en balans mellan de två kriterierna måste 

finnas. Dock finns detta resultattänk ofta redan naturligt inbyggt hos de flesta och det är 

därför av större vikt att arbeta på P-kriterierna för att inte tappa processen. En 

sammanfattning över vad en processorienterad chef enligt Imai (1986) koncentrerar sig 

på är följande: 

 Kommunikation 

 Arbetsmoral 

 Deltagande och engagemang 

 Kompetensutveckling 

 Tidsplanering 

 Disciplin (först och främst självdisciplin) 

Imai (1986) menar att detta skulle kunna sammanfattas i att vara människoorienterad. För 

att få störst effekt av detta processtänk krävs också ett belöningssystem och det ska då 

vara i samklang med P-kriterierna. Sådana belöningssystem är ofta kopplade till 

erkännande av bra arbete, synliggörande, ära och ökande av självkänsla. Belöningssystem 

kopplade till R-kriterierna är desto oftare ekonomiska och direkt kopplade till faktiska 

besparingar och/eller vinster.  För att dra några paralleller till västerländsk forskning så 

utvecklas detta tänk i belöningsproblematik bland annat av Herzberg (1959). Enligt en av 

hans studier framgår att det finns en distinktion mellan så kallade motivationsfaktorer och 

hygienfaktorer. Motivationsfaktorerna innefattar bland annat prestation, erkännande, 
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arbetsuppgifterna, ansvar, befordran och utveckling. Dessa har inte bara en positiv effekt 

utan de kan också resultera i en långvarig effekt av tillfredsställelse. Hygienfaktorer 

däremot är till exempel lön och förmåner, företagspolicys, övervakning, statusställning 

och arbetssäkerhet. Dessa krävs för att minimera missnöje, men tillåter inte att 

motivationen höjs (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1959). Precis som Imai (1986) 

argumenterar för belöningssystem och ett processtänk för långsiktigt tänkande så går det 

i linje med Herzbergs (1959) resonemang om vilka faktorer som påverkar momentant och 

snarare ur en hygienisk vinkel, med vad som ökar motivationen och påverkar långsiktigt.  

 

3.2.1 Nivåer i Kaizen-management 

Kaizen finns på tre olika nivåer i en organisation: ledarskaps-, grupp- och 

individorienterat Kaizen (Imai, 1986). I kronologisk ordning involverar de olika 

orienteringarna: ledning och yrkeskunniga medarbetare, medlemmar i 

förbättringsgrupper och alla och envar. Dessa nivåer tillåter förbättringsarbeten med 

fokus på olika output, men ingår alla under samma managementfilosofi. Imai (1986) 

menar att utan ledarskapsorienterat Kaizen kan inte heller det grupporienterade Kaizen 

lyckas och så vidare.  

 

Figur 2. Tre segment av kaizen, omarbetning av figur 4.1, Imai (1986) 

Systemförbättringar är, som ovan beskrivet, en mycket viktig del i det 

ledarskapsorienterade segmentet och med det menas ledarskap inom planering och 

styrning, beslutsprocesser, organisation och informationssystem. För att lyckas med detta 

Ledarskap

•Involverar: Ledning och 
yrkeskunniga medarbetare

•Fokus på system och 
procedurer

•Tidsram: som det projektet 
indikerar

•Stödsystem: projektteam 
från linjeorganisationen och 
stab

•Resultat: Nya system och 
förbättrade resurser som 
kan kräva mindre 
investeringar

•Positiva effekter: 
Förbättrade lednings-
insatser

•Förbättringen kan synas dels 
gradvis, men också vara 
markant

Grupp

•Involverar: Medlemmar i 
förbättringsgrupper

•Fokus på en och samma 
verkstad

•Tidsram: 4-5 månader

•Stödsystem: 
smågruppsverksamhet, QC-
cirklar och förslags-
verksamhet

•Resultat: Förbättrade 
arbetsprocedurer, Revision 
av arbetsnormer, vanligtvis 
billigt

•Positiva effekter: Förbättrad 
arbetsmoral, delaktighet, 
lärorika erfarenheter

•Förbättringen syns gradvis

Individ

•Involverar: Alla och envar

•Fokus inom sin egna 
verkstadsdel

•Tidsram: när som helst, hela 
tiden

•Förslagsverksamhet

•Resultat: Omedelbara 
förbättringar, billigt

•Positiva effekter: Förbättrad 
arbetsmoral, 
Kaizenmedvetenhet, 
Självutveckling

•Förbättringen syns gradvis
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krävs viss utveckling av ledarskapsstilar och i detta fall borde det karakteriseras av ett 

tvärfunktionellt ledarskap, policykommunikation och kvalitetskommunikation. I de fall 

där företagsledningen misslyckats med detta och istället på ett slumpmässigt sätt försökt 

införliva olika slag av grupp- och individorienterat Kaizen så som förslagsverksamhet, 

QC-cirklar och PDCA-cykler, har resultatet ofta varit kortlivat och otillräckligt i 

slutändan. (Imai, 1986) 

 

I nivån grupporienterat Kaizen är fokus mer på medarbetarna och hur de tillsammans 

behärskar konsten att lösa problem. Fokus ligger också vid att dessa grupper har 

kunskapen att identifiera orsaker, analysera dem, införa och testa nya motåtgärder och 

introducera nya sätt att utföra arbetet på. Här är det medlemmarna i grupperna som står 

för problemlösnings- och beslutsfattandeprocesserna. Det grupporienterade Kaizen 

kännetecknas av PDCA-cykeln (Plan, Do, Check, Act) vilken symboliserar det 

problemlösningstänk som används. På både denna nivå och individnivån är det av yttersta 

vikt att ledningen förstår medarbetarnas roll i detta arbete och hur de kan stötta dem på 

bästa sätt. (Imai, 1986) 

 

På individnivån ligger fokus istället, som namnet avslöjar, på individen och individens 

möjlighet att skapa förbättring. På denna nivå är det förslagsverksamhet som står i 

centrum. Exempel på förslag som är vanliga att komma upp på denna nivå, är 

förbättringar i individens eget arbete, besparingar i fråga om material och andra resurser, 

förbättringar i fråga om arbetsmiljö, arbetsredskap och kontorsarbete, förbättringar i 

produktens kvalitet, idéer till nya produkter och kundtjänster och kundrelationer. 

Intentionerna och det eftersökta resultatet är att göra arbetet lättare, få bort tristess och 

hinder ur arbetet, göra det säkrare, öka produktiviteten, förbättra kvaliteten och att spara 

tid och kostnader. (Imai, 1986) 

 

3.2.2 Ledarskap 

Vad är det då för typ av ledarskap som krävs för att införliva en Kaizenstrategi? Vad Imai 

(1986) lyfter fram som extra viktigt är det tvärfunktionella ledarskapet och 

policykommunikationen. Med tvärfunktionellt ledarskap menas att man måste gå utanför 

sin vertikala ansvarszon, det vill säga även om du är ansvarig för produktion, måste ditt 

ledarskap vara koordinerat med det på inköp för att inte gå miste om synergieffekter 

däremellan. Detta kommer ifrån att kvalitet för kunden inte skapas isolerat i en avdelning, 
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utan alla avdelningars medverkan krävs. Ett exempel skulle kunna vara om konstruktion 

har utvecklat en ny produkt, men att de gjort det utan samklang från produktion så 

kommer detta vanligtvis leda till att produktion kommer ha invändningar på produkten 

vilket i sin tur leder till interna dispyter och till slut en reviderad produkt. Med ett 

tvärfunktionellt ledarskap kan dessa fördröjningar, på grund av inkompatibilitet, 

överbryggas och förhindras.  

 

Policykommunikation är det verktyg som ska införliva Kaizenstrategin i organisationen. 

Som ledare måste du ständigt arbeta med att kommunicera ut det den eftersökta strategin 

vill nå upp till, vilket är av minst lika stor vikt som det tvärfunktionella ledarskapet. 

Policykommunikationen ska grunda sig i mål och strategier framtagna tillsammans 

mellan avdelningschefer, stab och så vidare för att försäkra sig om kongruerande och 

gemensamma mål. När dessa policys tas fram, ska också tidigare perioders problem och 

tillvägagångssätt beaktas för att inte riskera att samma problem kvarstår vid nästa period. 

Ytterligare är det, precis som med allt i Kaizen, vitalt att policykommunikationen 

utvecklas i takt med att det ständiga förbättringsarbete som sker utvecklas så att 

policykommunikationen inte stagnerar. (Imai, 1986) 

 

3.2.3 Förutsättningar  

Men vad är det som krävs av organisationen för att den hela tiden ska kunna utvecklas 

och förbättras? Grunden till att kunna förbättra något är att klart och tydligt veta vad man 

gör i dagsläget menar Imai (1986) och det kan åstadkommas med klara och tydliga 

standards.  I sann Kaizenanda är det upp till var och en att hela tiden vara uppmärksam 

på avvikelser från standard för att vid behov/möjlighet uppdatera dem. Dock föreligger 

det ledarna i organisationen att ingjuta andan och föregå med gott exempel gällande detta. 

Viktiga steg i denna process är: 

 Att ha förtroende för medarbetaren i dennes kunnande gällande processen 

 Överföring av medarbetarens kunnighet till kollegor och efterträdare 

 Överföring av medarbetarens kunnighet till organisationen 

 Insamlande av erfarenhet, främst gällande avvikelser 

 Överföring av yrkeskunskap från ett område till ett annat 

 Arbetsdisciplin  
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För att sedan uppdatera själva standarden så börjar denna cykel av en klassisk 

problemidentifiering, analys, identifikation, planering av motåtgärd, genomförande, 

bekräftelse av resultat, följt av standardisering och förankring. Vilket i sig är mycket likt 

en PDCA-cykel. Varför är det då så viktigt att poängtera standardens betydelse? Ständigt 

förbättringsarbete är inte bara aktuellt i lätt standardiserbara miljöer, så som 

linjeproduktion, utan också vid service- och tjänstemannayrken. Därför krävs det 

noggrann eftertanke även där över vad som är standard och vad som inte är det för att 

kunna dra nytta av sitt förbättringstänk. (Imai, 1986) 

 

För att införa en Kaizenstrategi i organisationer krävs det också att företagskulturen 

förändras till en sådan gynnsam för ständigt förbättringsarbete. Detta menar Imai (1986) 

är en av de största utmaningarna för västvärlden. Han betonar vissa ställningstaganden 

där bland annat relationsbyggande och utbildning av medarbetare är viktigt.   

 

Som beskrivet i detta avsnitt, är det många delar som simultant måste ses över och arbetas 

med, för att en Kaizenstrategi ska kunna implementeras med bästa utfall. Imai (1986) 

återkommer flertalet gånger till betydelsen av att alla och envar är aktiva, delaktiga och 

samarbetsvilliga. Han beskriver att det finns olika verktyg, så som PDCA-cykeln, de sju 

verktygen, systemdiagram och kvalitetstabeller att tillgå, för att införliva Kaizen, men 

poängterar att dessa verktyg inte i sig själva kan ge den höjd av positiva effekter som 

Kaizen har förutsättningar att skapa. 

 

3.3 Ständiga förbättringar – den svenska modellen 

Både Kaizen och västvärldens ständiga förbättringar syftar att uppnå samma resultat. 

Ständigt förbättringsarbete kan leda till ökad produktivitet och effektivitet och 

organisationer kan på så sätt öka sin konkurrenskraft på marknaden (Nilsson, 1999). En 

skillnad mellan denna svenska modell och det vi kallar Kaizen-strategi är att i Sverige 

läggs större vikt vid att ständiga förbättringar kan användas som ett verktyg för lärande 

(ibid). Ständiga förbättringar är också mer integrerat som en del av arbetsprocessen 

istället för att vara en separat verksamhet som sker på viss utsatt tid avsatt för detta arbete. 

Dock har detta visat sig problematiskt i jämförelse med en ren Kaizen-strategi på grund 

av att den tid som kan behövas för reflektion och problemlösning inte är tillräcklig (ibid). 

Denna motsättning går bland annat att skåda inom verktyget för ständigt 
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förbättringsarbete, Lean manufacturing, som har utbrett sig i den svenska industrin. Lean 

syftar till att utveckla ett resurssnålt arbetssätt, som på lång sikt, teoretiskt, ska leda till 

högre kundtillfredsställelse genom att man utvecklar sitt arbetssätt till att möjliggöra för 

högre ordermottagning, snabbare leveranser et cetera vilket leder till större intäkter. Dock 

på kort sikt finns det mål att möjliggöra för vinst och generera avkastning till ägare och 

detta skapar ett motsatsförhållande eftersom det då fokuseras på kostnadsbesparingar 

istället. Dessa kostnadsbesparingar kommer inte sällan från att överbelägga och/eller 

minska personalstyrkan till exempel. De båda målen, kortsiktiga och långsiktiga, 

motsätter sig varandra och som företagsledare är oftast den lättare vägen att 

kostnadsbespara vilket leder till att de långsiktiga målen får lida (Nilsson, 1999; Ellström 

& Kock, 1999). I Japan och Kaizen-strategin är det långsiktiga målet än tydligare och det 

som alltid eftersträvas först och främst, vikt vid momentant resultat är sekundärt (Nilsson, 

1999). 

 

3.4 Teoretisk bakgrund: Organisatoriskt lärande 

Vad är organisatoriskt lärande? I sökandet av en tydlig definition av organisatoriskt 

lärande har vi funnit att det finns många olika och att de inte alltid är så tydliga (Fiol & 

Lyles, 1985). Samma begrepp har använts för beskrivning av flertalet fenomen, vilket har 

lett till att kongruensen i vad organisatoriskt lärande står för som ämnesområde är diffust 

(ibid). Enligt Liu (2014) definierar flertalet forskare organisatoriskt lärande följaktligen: 

 

”Organizational learning is the process 

organizations interact with their environment for performance improvement” 

(Liu, 2014) 

 

Å andra sidan finns det vissa återkommande ord som används när organisatoriskt lärande 

beskrivs och det är bland annat: adaption, kontinuerligt arbete, kunskapsskapande, 

processutveckling, et cetera (Ellström, 2010; Liu, 2014; Easterby-Smith & Lyles, 2011; 

Fiol & Lyles, 1985). 

 

Easterby-Smith och Lyles (2011) har även valt att dela upp ämnesområdet i fyra 

underområden: organisatoriskt lärande, en lärande organisation, organisatorisk kunskap 
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och kunskapsförvaltning2. Organisatoriskt lärande beskrivs som den akademiska och 

kritiska redogörelsen över ämnesområdet och dess applicerbarhet i organisationer. En 

lärande organisation är däremot hur den perfekta organisationen beskrivs ur ett 

organisatoriskt lärande perspektiv. De beskriver den lärande organisationen som något av 

en utopi, men att den speglar en organisation med effektiv lärkapacitet som leder till ett 

framgångsrikt utnyttjande av sin organisation. Likaså beskriver de en likartad distinktion 

mellan organisatorisk kunskap och kunskapsförvaltning, var det första syftar till att 

akademiskt förstå kunskap och processen kunskapsskapande mellan och i organisationer, 

medan kunskapsförvaltning förklarar hur det praktiskt görs i en specifik organisation. 

 

Organisatoriskt lärande som koncept karakteriserades först på 1960-talet och då av 

Richard M. Cyert och James G. March i deras bok A Behavioral Theory of the Firm 

(Easterby-Smith & Lyles, 2011). I denna bok utvecklar Cyert och March en modell som 

inkorporerar organisatoriskt lärande i en mer generell beslutsfattarmodell (Cyert & 

March, 1963). De aspekter som de beskriver i boken är bland annat värdet av rutiner och 

standardiserade processer, men också hur organisationer behåller sin 

konkurrenskraftighet genom adaption och organisatoriskt lärande. De menar på att 

organisationer lär från sina erfarenheter och kan på så sätt anpassa sig till sin omgivning 

och kontext (ibid). 

 

Andra forskare som ses som initiala forskare inom området är bland annat Chris Argyris 

och Donald Schön som med sin bok Organizational Learning: A Theory of Action 

Perspective (1978) utvecklar en modell som förklarar rationaliteten hos individer och 

organisationer utifrån lärande och poängterar att det inte alltid är ekonomiskt värde som 

ligger till grund för det utan att det kan vara andra aspekter, till exempel 

självbevarelsedrift (Argyris & Schön, 1978). I denna bok definierar de också modellerna 

för Single- och Double-loop vilket enligt Easterby-Smith och Lyles (2011) är en 

utveckling och tolkning av Cyert och March (1963) problematisering av hur 

organisationer anpassar sig till sin omgivning och kontext på kort- och långsikt.  

 

                                                 
2 Engelska fackuttrycket: organizational learning, learning organization, organizational knowledge och 

knowledge management 
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Efter detta har forskningen fortsatt inom området och det har utvecklats kompletterande 

modeller till den av Cyert och March, men det har också framkommit kritiserande och 

nytänkande sätt att se på organisatoriskt lärande (Easterby-Smith & Lyles, 2011).  

 

Efterföljande delkapitel kommer redogöra för några av dessa modeller och dess 

karaktäristika.  

 

3.5 Lärande loopar  

För att beskriva de lärandeprocesser som finns i organisationer har många författare valt 

att använda sig av terminologin av olika lärande loopar. Argyris & Schön (1978) till 

exempel skiljer mellan enkelloopslärande och dubbelloopslärande3. Enkelloppslärande 

går ut på att organisationen uppnår instrumentellt lärande som i sig syftar på en 

inkrementell förändring av handlingsplaner, generella antaganden, et cetera men som 

fortfarande är inom ramen för organisationens normramverk. ”Fel” som upptäckts 

korrigeras av individen eller organisationen så att organisationen återigen arbetar i 

riktning med sitt syfte och mål. Detta resulterar i förändringar beträffande organisationens 

och individens strategier och handlingsförfaranden.  

 

Enkelloopslärande är dock i vissa fall begränsande på grund av att de ej möjliggör 

förändring utanför existerande norm- och värderingsramverk. Dubbelloopslärande 

innebär inte enbart förändringar i strategier och handlingsförfaranden utan avser att även 

förändra de existerande normer och värderingar som finns på både individ- och 

organisationsnivå. Begynnelsen till när en organisation behöver gå utanför ramen för 

enkelloppslärande är, när de existerande normerna är i konflikt med de normer som krävs 

för att kunna genomföra organisationens nya verksamhet. Vad som karakteriserar en 

situation när en organisation har tagit sig till en nivå av dubbelloppslärande är att just de 

motsägande normerna ställs emot varandra och en handlingsplan för förändring av 

organisationsnormer och tillhörande strategier genomförs. (Argyris & Schön, 1978) 

 

Ett annat synsätt på olika nivåer av lärande är modellen som Fiol & Lyles (1985) beskriver 

i sin artikel Organizational learning. De argumenterar för att det existerar en lägre nivå 

                                                 
3 Engelska fackuttrycket: single-loop learning och double-loop learning 
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av lärande och en högre nivå av lärande4 och menar att lärande är relaterat till den grad 

av förståelse organisationer har inom sin lärandeprocess. Den lägre nivån av lärande 

uppkommer vid repetitivt beteende där avvikelser kan upptäckas och förbättras. Oftast är 

det mindre, inte lika kritiska element som förändras. Den högre nivån av lärande 

uppkommer när organisationer kommer till en heuristisk insikt eller vid utveckling av nya 

förhållningssätt och rutiner som påverkar hela organisationens norm- och 

värderingsramverk. Om den lägre nivån av lärande karakteriseras av att ha 

problemlösningsförmåga, så karakteriseras den högre nivån av lärande av 

problemdefinieringsförmåga. Dessa kan jämföras med Argyris & Schöns (1978) 

terminologi, enkel- och dubbelloopslärande.  

 

Utöver dessa två distinktioner på nivåer av lärande kan liknande distinktioner finnas i 

följande terminologi: First-order vis-à-vis Second-order, Exploration vis-à-vis 

Exploitation, Incremental vis-à-vis Radical och Adaptive vis-à-vis Generative learning 

(Tosey, Visser, Saunders, 2011). Vad dessa studier alla beskriver är med andra ord, att 

det finns nivåskillnader i lärande och att de syftar till olika sorters lärande i 

organisationen. 

 

3.6 Fyra I 

Fyra I är ett ramverk som består av intuition, tolkning (interpreting), integrering och 

institutionalisering.5. Ramverket har skapats för att förklara organisatoriskt lärande och 

beskriva samverkan mellan de olika individ-, organisations- och gruppnivåer som 

existerar (Crossan, 1999). Enligt ramverket börjar lärandet redan på individnivå när 

individen förstår och tar till sig något nytt i sitt arbete, vilket står för det första i:et, 

intuition. Intuition handlar alltså om hur vårt undermedvetna fungerar och hur individer 

med hjälp av den individuella lärprocessen tolkar och ser möjligheter. I nästa steg, det 

andra i:et (i vårt fall, t:et) i ramverket, tolkning, hanterar hur individer skapar sig 

uppfattningar och sedan delar med sig av dem till de andra i organisationen. Tolkning 

fokuserar på hur individer agerar och hur de behandlar information inom organisationen, 

till exempel kontinuerlig kommunikation, vilket gör att i slutet av denna process går 

lärandet från att vara en individuell- till en kollektiv process. Det tredje i:et, integrering, 

                                                 
4 Engelska fackuttrycket: lower-level learning och higher-level learning 
5 Engelska fackuttrycket: intuiting, interpreting, integrating och institutionalising 
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står för stegvis utveckling av kunskap som också hela tiden integreras i de olika 

arbetsgrupperna, vilket tar det till att vara en helt kollektiv process. Vid det fjärde och 

sista i:et har vi institutionalisering, vid detta steg har utveckling av kunskap skapat en ny 

förståelse för processen vilket i sin tur leder till en kontinuerlig utveckling inom 

organisationen i form av nya strategier, policys och rutiner. Intuition och tolkning sker 

alltså på individnivå medan integration och institutionalisering sker på organisationsnivå. 

(Wallo, Kock, Nilsson, 2012; Crossan, 1999) 

 

Enligt Crossan (1999) tar det väldigt lång tid att komma till och många organisationer 

kommer aldrig till det fjärde i:et, institutionalisering, vilket är en följd av att 

organisationer inte är vana eller har tillräcklig kunskap eller rutin av att hantera denna del 

i processen. Hur organisationer kan ta steget från att integrera och utveckla sina processer 

till att institutionalisera dessa förklaras tydligare i delkapitlet om explicita och implicita 

lärcirklar. 

 

3.7 Individuellt vis-à-vis organisatoriskt lärande  

Inom organisatoriskt lärande står organisationens agerande/handlingar i fokus, att veta, 

tänka eller att komma ihåg saker är olika typer av ageranden. Som Argyris och Schön 

diskuterar kring i Organizational Learning II (1996). Kan vi inte veta vad det betyder att 

organisationer lär sig, om vi inte vet hur de agerar? Betyder detta att en organisation 

handlar då individerna inom organisationen agerar? Individer inom en organisation utför 

många olika typer av förfarande under en arbetsdag som inte rör organisationens 

handlande som till exempel att skvallra med varandra, eller ta pauser, men det finns dock 

inget organisatoriskt handlande utan individuellt agerande. Organisatoriskt lärande finns 

i syntaxen mellan individens lärande och organisationens (Ellström, 2010a). 

 

En generell tanke är att organisationer lär sig någonting, när individerna inom 

organisationen lär sig. Detta för att organisationer är kollektiva och består av individer. 

Men i flertalet fall fungerar inte detta, många gånger misslyckas överföringen av kunskap 

från individen till organisationen. Detta leder till att organisationen aldrig tar del av denna 

specifika kunskap, vilket gör att individerna vet mer än själva organisationen. Ett 

potentiellt bortfall av denna individ leder då till ett potentiellt bortfall av den specifika 

kunskapen. Däremot finns det även organisationer som vet mer än dess individer. 



30 

 

Processer, strukturer och minnen som finns i organisationens uppbyggnad gör att 

organisationen framträder som briljant, medan dess individer är långt ifrån briljanta. Detta 

leder till ett fortsatt frågetecken över hur individer och organisationers lärande och 

kunskap sammanströmmar. (Argyris & Schön, 1996) 

 

Argyris och Schön (1996) föreslår därför att vi kan se på organisatoriskt lärande i termer 

av organisatoriska kontexter där individer agerar och tänker kollektivt. I den 

organisatoriska kontexten finns alla delar som definierar samspelet mellan individer, så 

som interaktion, maktspel, institutionaliserade handlingssätt, socio-kulturella regler et 

cetera. I dessa delar går det sedan att studera hur lärande och kunskap utvecklas och 

skapas. Argyris och Schön (1996) argumenterar för att det inte finns en generell modell 

att applicera på alla typer av organisationer, utan det krävs en förståelse för den egna 

specifika kontexten och att lärande är specifikt för varje organisation.  

 

3.8 Organisatoriskt lärande och personalomsättning  

Precis som Argyris & Schön (1996) föreslår att organisatoriskt lärande går att beskrivas 

som organisatoriska kontexter som konstitueras av individerna i den, så problematiserar 

Carley (1992) en nyans av detta i sin artikel ”Organisational Learning and Personnel 

Turnover”. Med stöd från tidigare litteratur beskriver hon sammanhanget mellan 

individers kunskap och erfarenheter till organisationers egna lärkapacitet. Individers 

erfarenhet förväntas leda till att organisationer presterar på en högre nivå, vilket med 

andra ord säger att organisationens prestation är beroende på den samlade erfarenheten 

som de individuella individerna besitter.  

 

Men vad händer då om en medlem i organisationen slutar? Carley (1992) argumenterar 

att dess erfarenheter och kunskap försvinner från organisationen. Förmågan att tillvarata 

och förvalta en individs erfarenheter är just därför av största vikt om organisationen vill 

lära och utvecklas. Emellertid måste tilläggas att vid en nyanställning ökar återigen 

organisationen sin kunskapsbas med den nyes erfarenheter, även om det må vara 

erfarenheter fristående från organisationens verksamhet. Denna kunskapsökning är dock 

oftast inte lika stor eller signifikant som den kunskapsförlust som skett då någon slutat. 

Vad som dock måste poängteras är att beroende på vilken nivå personalomsättningen sker 

på, eller hur stor och frekvent den är, spelar också en viktig roll. I sin artikel presenterar 
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Carley (1992) en analysmodell för att kunna utröna vilken institutionell design som ger 

vilka effekter på organisatoriskt lärande. Med denna vinkel har hon valt att frångå den 

mer traditionella riktningen som skrivits om av bland annat Cyert & March, Johnson & 

Kaplan, Argote et al med flera. Deras forskning har mer fokuserat på individens val i 

organisationen, med fokus på rutiner, standards, verksamhetsutveckling och produktions-

know-how till exempel.  De slutsatser Carley (1992) drar är att en team-tung organisation 

lär mycket fortare jämfört med en hierarkisk. Detta bland annat på grund av att graden av 

informationsdelande är högre i teams än i hierarkier vilket leder till att man lättare kan ta 

del av informationen och på så sätt lära sig snabbare. Omvänt så är hierarkier bättre på att 

lagra information och är inte lika sårbara vid personalomsättning som team vilket leder 

till att i en sådan situation är kunskapsförlusten mindre och organisationen slipper lära 

om lika mycket vid nyanställningen.  

 

3.9 Cykliska lärcirklar  

Om vi tidigare har beskrivit att organisatoriskt lärande har olika nivåer (Argyris & Schön, 

1978; Cyert & March, 1963; Fiol & Lyles, 1985; Crossan, 1999) och kontexter som 

skapar olika förutsättning (Carley, 1992; Argyris & Schön, 1978) så har Ellström (2010b) 

problematiserat hur lärandet implicit och explicit ser ut.  Explicita och implicita 

arbetsrutiner är just något som han definierar i sin artikel ”Practice-based innovation; a 

learning perspective”. Han beskriver att de explicita arbetsrutinerna är det som står 

beskrivet i standards, arbetsbeskrivningsdokument, et cetera. Med andra ord de formella 

instruktionerna för hur en viss process ska genomföras. De implicita arbetsrutinerna är 

däremot hur processer faktiskt genomförs i organisationen, hur de tolkas av olika aktörer 

och hur de koordineras. Ellström (2010b) menar att liknande distinktioner av explicita- 

och implicita rutiner har gjorts av andra forskare och då är de bland annat beskrivna som 

ostensiva- och performativa rutiner, the espoused theory och the theory in use, canonical-

practice och non-canonical-practice (Feldman & Pentland 2003; Argyris & Schön 1978; 

Brown & Duguid, 1991).  

 

De explicita rutinerna, som ovan beskrivna, finns ofta nedskrivna i form av instruktioner 

eller liknande och de utgör också en del av den formella organisationen (Ellström, 2010b). 

Dessa explicita processer kan ses som en slags kodifierad kunskap som samlats upp i 

organisationen, som ska leda till att processer ska kunna genomföras så framgångsrikt 
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som möjligt, baserat på tidigare erfarenhet, nutida forskning/trender tillhörande processen 

et cetera. Framtagandet och utvecklingen av dessa explicita rutiner kan ses som ett 

organisatoriskt lärande baserat på inkrementell erfarenhet, där olika aktörers och 

individers kunskap i organisationen vävs samman. Detta kan dock i vissa fall upplevas 

konflikterande då de olika aktörerna troligen har differentierade uppfattningar, åsikter, 

tolkningar, erfarenheter som påverkar hur de anser att processer ska utvecklas, beskrivas 

och/eller formas. (Ellström, 2010b) 

 

De implicita rutinerna definieras av den specifika, utövande individen och innebär dennes 

faktiska förfarande och handlingar. Mer direkt visar de implicita rutinerna på kontrasterna 

mellan den officiella rutinen och det som faktiskt görs. Vad beror dessa skillnader på? 

Ellström (2010b) menar att det finns två dimensioner, den kontextuella och den 

individuella. De kontextuella faktorerna består i stort av hur arbetsplatsen är uppbyggd, 

förutsättningar, hierarkisk position, med andra ord arbetsförhållanden. De individuella 

faktorerna däremot är sådana tillhörande individens bakgrund, erfarenhet, attityder, 

värden, et cetera. Dessa tillsammans utgör sedan basen till hur de explicita processerna 

tolkas och efterföljs. 

 

Kreativa lösningar på problem är något som oftast uppstår i den implicita processen menar 

Ellström (2010b) efter att han har syntetiserat flertalet studier rörande ämnet av Barley & 

Kunda, 2001, Ellström, 2006a, Gustavsson, 2007, Hirschhorn, 1984. De visade alla att 

den kreativitet som uppstår vid upptäckt av problem eller avvikelser ofta är en implicit 

process och sker inofficiellt och att det är inget som läggs så stor vikt vid i den explicita 

dimensionen. Det är alltså mellan dessa två processer som lärande kan uppstå (Ellström, 

2010b). För att tydliggöra processen, lärande, emellan den implicita- och explicita 

rutinen, är nedan en modell.  
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Figur 3 . Practice-based innovation as a cyclical process of learning. Källa Ellström, s.32 (2010b). Omarbetad av 

Dalros Sköld & Wennström (2015). 

 

Vad denna modell beskriver är en slags loop av lärande som sker i organisationer, och 

beroende på vilken grad av lärkapacitet som finns kommer organisationer olika långt i 

loopen. Om vi börjar i den explicita arbetsprocessen kan vi se att den implementeras i 

organisationen genom produktionslogiken, vilken innehåller standards, adaptivt lärande 

av processerna och återskapande. Detta kan ses som det första steget av lärande, när 

abstrakta föreskrifter ska förstås och genomföras av individerna i organisationen. Denna 

lärprocess är kritisk eftersom den kan ses vara en länk mellan organisationen och cheferna 

till resten av medarbetarna. Detta kan också skapa konflikter om denna 

kunskapsöverföring inte fungerar som den ska. Samtidigt som detta sker, börjar den 

implicita processen som tolkar produktionslogiken och vid avvikelse improviserar och 

återigen anpassar sig efter verkligheten. Detta steg kan leda till det som kallas 

utvecklingslogiken som karakteriseras av transformation och utvecklat lärande. Denna 

typ av lärande faller utanför föreskrifter och syftar till innovativt tänkande och att 

individerna i organisationen har verktyg och förhållningssätt som leder till ett tänkande 

utanför ramarna. Men det är inte förrän utvecklingslogiken institutionaliseras till att 

tillhöra de explicita processerna som lärcirkeln är sluten och organisationen kan dra nytta 

av den nyskapade kunskapen i utvecklingslogiken. (Ellström, 2010b) 

 

Som ovan beskrivet, sker mycket av det utvecklande lärandet i form av improvisation 

eller avvikelsehantering i de implicita rutinerna. Problemet med detta menar Ellström 

(2006a) är, att detta lärande riskerar att bli bortglömt på grund av olika hinder. Potentiella 

hinder i processen att skapa denna lärcirkel är bland annat subjektiva faktorer så som 

självförtroende, kompetens och själv-identitet, organisatoriska faktorer så som ledarskap, 

makt, hierarki och delaktighet, kulturella faktorer så som öppenhet och 



34 

 

tillförlitlighet/förtroende och den sista faktorn, strukturella förutsättningar så som 

arbetsuppdelning och belöningssystem. 

 

3.10 Utvecklande teori 

3.10.1 Organisationsutveckling och lärande i samarbete med ständiga 

förbättringar  

Hur sammankopplas och sammanförs ständiga förbättringar och organisatoriskt lärande 

då? Ellström & Kock (1999) beskriver tesen att en väl implementerad ständiga 

förbättringar-strategi är en bra grund för att också skapa organisatoriskt lärande. För att 

förnya och förbättra krävs problemlösande och lärande på alla olika nivåer i en 

organisation, från organisation till grupp till individ (ibid). De väljer att definiera ständiga 

förbättringar som en verksamhetsutvecklingsstrategi, ett arbete som bygger på ett 

kontinuerligt förbättringsarbete som sker med systematiska metoder med en hög 

delaktighet av de anställda.  

 

För att kunna skapa organisatoriskt lärande i modellen ständiga förbättringar krävs att 

organisationer organiserar för detta. En kritisk parameter är att avsätta tillräckligt med tid 

för att tillåta reflektion, problemlösning, analys et cetera (Ellström & Kock, 1999; 

Ellström, 2010a; Berger, 1999; Imai, 1986). Detta kan som tidigare problematiserat vara 

motsägelsefullt i en organisation som till exempel arbetar med resurseffektivisering 

(genom Lean eller liknande) eftersom mycket av det arbetet går ut på att till exempel 

förkorta ledtider, vilket i sin tur leder till ännu mindre tid för reflektion (Ellström & Kock, 

1999). 

 

En annan viktig parameter att fundera över är standardisering menar Ellström och Kock 

(1999). En felaktig standardisering kan leda till konsekvenser så som motvilja till att 

påverka eller arbeta mot att förbättra de formella processerna och för detaljerade 

standards som ska fungera oavsett kontext. Detta kan leda till att reflektion över processen 

åsidosätts på grund av den strikta processtyrningen. Likaså finns det en risk i ett allt för 

strikt eller formellt användande av vissa metoder/verktyg i förbättringsarbetet, eftersom 

det kan leda till att fokus läggs på att verktyget används ”rätt” mekaniskt istället för att 

fokusera på vad som kommer ut från arbetet. Att kritiskt granska sina verktyg och metoder 
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är därför av vikt och att inte vara rädd för att kreativt även arbeta med förbättringar 

gällande metoderna för ständiga förbättringar. 

 

Precis som individen är en viktig del av processen lärande och hur väl en organisation 

fungerar, så är gruppdynamik, arbetsplatskultur och strukturer i en organisation minst lika 

viktiga för att ge bästa möjliga förutsättningar för förbättringsarbete. Därför krävs det att 

organisationer funderar över vilka implikationer som skapas av heterogena/homogena 

arbetsgrupper, respektive hur hierarkiskt blandade de är för att inte skapa ”vi och dem”-

känsla. Hur skapas kommunikation mellan olika grupper och hur kan synergieffekter 

skapas dem emellan, frågar sig Ellström och Kock (1999). 

 

Ytterligare en kritisk parameter är bredden och intensiteten på delaktigheten på 

medarbetarna i organisationen. Delaktigheten påverkas av alla de parametrar ovan 

nämnda och kommer av utvecklingen av dessa. Att fokusera på delaktighet som en egen 

parameter är därför att börja i fel ände. Följande är ett citat som beskriver vikten av hur 

väl medarbetare förstår vad ständigt förbättringsarbete betyder för organisationen. 

(Ellström & Kock, 1999) 

 

”Delaktigheten är en viktig - men inte tillräcklig förutsättning för lärande och 

kompetensutveckling. Om de som deltar i SF-arbete endast har en begränsad förståelse 

för varför man deltar, vad SF-arbetet syftar till och inte minst, varför den enskilde 

individens deltagande är viktigt, utgör denna begränsning ett hinder för individens 

motivation och drivkraft att delta och också utveckla sin egen kompetens.” (Ellström & 

Kock, 1999) 

 

Likaså argumenterar Berger (1999) att kvaliteten på vilket sätt medarbetarna är delaktiga 

i ständiga förbättringar är minst lika viktigt som att de är delaktiga. Deltagandet måste 

vara autentiskt med en förståelse för hur och varför utveckling av rutiner och processer 

hjälper organisationen (ibid).  

 

3.11 Avslutande analysmodell utifrån teori för att undersöka empirin 

Med grund i den teori som framlagts ovan finns det vissa gemensamma nämnare att utläsa 

gällande ständiga förbättringar och organisatoriskt lärande. I viss mån är de helt 



36 

 

gemensamma nämnare och ibland mer som anknytande synapser; en fortsättning i en 

kedja.  

 

En tydlig uppdelning som vi kan se inom de båda ämnesområdena är den gällande de 

olika nivåerna i en organisation: organisation, grupp och individ.  

 

  

Figur 4. Illustrering av organisationsnivåer  

  

I dessa nivåer finns det sedan vissa karakteristika som går igen, antingen enskilt eller 

övergripande i flera nivåer. Om vi börjar på den övergripande nivån, organisationen, så 

finns det vissa återkommande element vi vill lyfta fram och det är den formella delen, så 

som standards, rutiner, arbetsplatsförhållanden, policykommunikation, strategier et 

cetera. Men även den mer informella aspekten så som företagskultur, ledningens närvaro 

och kommunikation återkommande. På nästa nivå vilket är gruppnivån, finner vi element 

gällande gruppdynamik, verktyg/metoder, arbetsplatsutformning et cetera. På 

individnivån finner vi motivationsfaktorer, individuella förutsättningar som erfarenhet, 

attityd, kompetens. Vi finner också aspekter så som grad av förståelse och tid för 

individuell reflektion.  

 

För att titta på de faktorer som är nivåöverskridande kan vi se att delaktighet är frekvent 

nämnt. Då menas delaktighet dels på det individuella planet så som aktivt deltagande i de 

processer som finns för verksamhetsutveckling, dels menas också delaktighet från 

ledning och organisation som förebilder i organisationen. Utöver delaktighet är 

kommunikation ett annat ledord som betonas och då kan det handla om 

Organisation

Grupp

Individ



37 

 

policykommunikation på organisationsnivån, kommunikativ förmåga i gruppnivån och 

motivation och vilja till kommunikation på individnivån. Vidare är resurstillgången så 

som tid en kritisk parameter som går igenom alla nivåer. Hur mycket tid ges till planering, 

utveckling respektive reflektion. 

 

Sist har vi samspelet mellan de olika nivåerna och där är det hierarkier, team, 

kommunikation, ledning och företagskultur som diskuteras. Nedan är en illustration över 

faktorerna. 

 

Figur 5. Analysmodell. Synergier mellan ständiga förbättringar & organisatoriskt lärande, utarbetad av Dalros Sköld 

& Wennström (2015). 

 

Med hjälp av denna sammanfattande modell över ämnesområdena syftar vi att analysera 

vår inhämtade data för att finna överensstämmelser, skillnader och/eller 

vidareutvecklingar. 
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4 Empiri 

4.1 Vår resa på Saab  

Under den tid som vi vistats på Saab har vi gjort observationer, deltagit vid fikapauser, 

pratat med anställda och allmänt insupit den aktuella stämningen. Dessa observationer 

tillsammans med de planerade intervjuerna kommer utgöra grunden för vår analys. 

 

4.2 Bakgrund Saab och Saab Dynamics 

Saab AB som står för Svenska Aeroplan AB är ett svenskt industribolag som grundades 

1937 i Trollhättan. Deras initiala produkt och tjänst var att tillgodose svenska försvaret 

med stridsflygplan, men under efterföljande år har deras produktportfölj utvecklats till att 

innehålla en vid portfölj med försvars- och säkerhetslösningar. Deras olika 

marknadsområden är Commercial Aeronautics, Civil Security, Air, Naval och Land och 

deras kunder finns över hela världen. Saab AB har valt att dela upp sin verksamhet i sex 

olika affärsområden: Aeronautics, Dynamics, Electronic Defense Systems, Security and 

Defense Solutions, Support and Services och Combitech. De har cirka 14700 anställda 

och omsätter 24 miljarder. (Verksamhetsbeskrivning, 2014; Årsredovisning, 2014) 

  

Saab Dynamics som står för ett affärsområde inom Saab AB, anställde drygt 1500 

personer och omsatte 2014 cirka tre miljarder kronor. Saab Dynamics är det affärsområde 

som bland annat utvecklar och producerar missilsystem, obemannade 

undervattensfarkoster och torpeder. Alla affärsområden, inklusive Dynamics, har en 

organisationsstruktur i form av en matris, där de vertikala leden står för business units 

och de horisontella för funktioner så som inköp, marknad, produktion et cetera. Teoretiskt 

och schematiskt ska detta visa på att varje del/individ av organisationen tillhör både en 

funktion (inköp till exempel) och sedan ett huvudområde (underwater systems till 

exempel). (Verksamhetsbeskrivning Saab Dynamics, 2014) 

 

Att få dessa olika affärsområden, som många gånger varit egna företag från början, att 

arbeta som en och samma organisation är ett pågående arbete som företagsledningen 

aktivt arbetar med. Detta uttryckt i ”Ett-Saab” som ska stå som en förklarande slogan till 

den efterfrågade organisationskänslan. Ett exempel på hur detta påverkar Saab Dynamics 

är hur de vill skapa ett Saab-gemensamt verksamhetssystem, GMS (General Management 

System), just för att processer ska generaliseras övergripande i organisationen och 
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standardiseras. Detta arbete har pågått i över fyra år och är fortfarande inte klart på grund 

av komplexiteten i de processer som i dagsläget beskrivs i de gamla verksamhetssystemen 

(VS).  

 

De senare åren har fokus på verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar stärkts, 

som en följd av att Saab har blivit mer och mer konkurrensutsatt. Detta kan bland annat 

bero på att för bara några år sedan såg Saabs kund och marknad annorlunda ut än i dag. 

Då var det FMV (Försvarets materialverk) som var Saabs största kund och det gjorde att 

kundrelationen var av annan karaktär. Till exempel kunde tidsfrister och betalningar 

lättare omförhandlas vid behov, något som ser annorlunda ut i dag. I dag konkurrerar 

Saab om FMVs och andra organisationers order på en mer öppen marknad och 

konkurrenterna är både stora och ligger i en teknologisk framkant. För att klara dessa nya 

kundkrav har företagsledningen valt att ge direktiv för att arbetet med förbättringsarbete 

och liknande ska ta fart och motiveras ute i de olika grenarna av organisationen.  

 

4.3 Produktion Linköping och deras arbete med förbättringar 

I produktionsavsnittet i Linköping och Motala produceras bland annat missilsystem och 

undervattenssystem. Detta görs med hjälp av 65 medarbetare, varav 34 arbetar i 

verkstaden och tre projektledare. Saab Dynamics har även produktion i Karlskoga, bland 

annat missilsystem och understödsvapen. Denna produktion skiljer sig en del från 

Linköpings då den är av mer linjeart och traditionell. medan den i Linköping mer av 

lågvolymsart i kombination med prototyptillverkning. De arbetar dock en del tillsammans 

i produktionsgemensamma projekt och delar på så sätt vissa resurser.  

Produktionsavsnittet i Linköping har sedan cirka sju år tillbaka arbetat mer målmedvetet 

med ständiga förbättringar som en naturlig del av arbetet. Detta har som beskrivet ovan 

också blivit ett direktiv från en mer övergripande del av organisationen på senare år. 

Formellt sett uttrycker sig det ständiga förbättringsarbetet i form av bland annat 

förslagsverksamhet, PDCA-verktyget som är en metod för att hantera förslag på 

förbättringar, stora som små. Det går till så att förslag lämnas genom att de sätts upp på 

en tavla i det så kallade PDCA-rummet, där behandlas de sedan en gång i veckan och 

utvärderas utifrån kriterierna, kostnad och nytta. Därefter tas beslut om vem eller vilka 

som är ansvariga för att genomföra förändringen. Vid ett senare möte sker en uppföljning 

för att kontrollera resultatet och återkoppla med förslagsgivaren om resultatet. Ytterligare 
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arbetar de med att implementera Lean i verksamheten. Detta görs till exempel med hjälp 

av en Lean-koordinator, gemensam med Karlskoga, som specifikt hjälper till med frågor 

och verktyg/metoder för att arbetet ska fungera smidigt. Koordinatorn finns på plats cirka 

en gång i månaden. Grundtanken med detta arbete är att kunna korta ledtider, hitta 

störningsmoment i leden och hitta besparingsmöjligheter i form av materialåtgång, tid 

eller liknande.  

 

Utöver detta finns en Saab-generell-förslagslåda, InControl, där förslag på förbättringar 

kan lämnas in för att sedan utvärderas och vid en potentiell kostnadsbesparing av givet 

förslag belönas även förslagsgivaren.  

  

4.3.1 Vision, strategi och verksamhetsutveckling 

4.3.1.1 Vision  

 

”Vi är det självklara valet för våra intressenter genom att vara engagerade, flexibla 

och effektiva. Med vår strävan att ständigt förbättras, skapar vi en långsiktig och 

hållbar verksamhet” 

 

Detta är den vision som Saab Dynamics produktion i Linköping och Motala valt att 

gemensamt ta fram. Där de, som beskrivet ovan ska vara konkurrenskraftiga genom att 

vara engagerade, flexibla och effektiva och hur de ska nå dit är genom att ständigt 

förbättras.  
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4.3.1.2 Värdegrund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1- Saabs värdegrund 

 

Bilden ovan beskriver den Saab-gemensamma värdegrunden som ska genomsyra alla 

operationer som sker. Förtroende, vilja och kunnande. Förtroende som går att översätta 

till att både menas yttre och inre kund- och leverantörsförtroenden. Vilja handlar om 

motivation, att det ska finnas en drivkraft för att göra det där lite extra som kommer inifrån 

de anställda. Sista, kunnande handlar om att Saab och dess anställda alltid ska känna sig 

trygga i sin kapacitet att genomföra sitt arbete på bästa sätt. Det handlar också om att som 

företag vårda det kunnande som finns i företaget och utveckla det så att Saabs tjänster och 

produkter hela tiden utvecklas och förnyas i takt med eller före marknaden. 
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4.3.1.3 Principer för verksamheten  

 

 

Bild 2. The SBD- Supply Chain Production Way 

 

Hjulet ovan är ett resultat av en sammanställning över hur produktionsavsnittet ämnar 

utföra sitt arbete i linje med det förbättringstänk som ledningen vill ska genomsyra 

verksamheten. Det är lite av en kopia på Toyota-hjulet som har ett liknande hjul för sin 

verksamhet, men som är fyllt med deras specifika ledord. Denna illustrering är ett resultat 

och en sammanfattning över en satsning som gjordes i produktion där man fick i uppgift 

att inkorporera värdegrunden i arbetsprocesserna. Denna bild finns uppsatt på flertalet 

ställen i produktionsbyggnaden, entrén, matsalen, konferensrum et cetera. 

 

1:Vi följer lagar och regler betr. arbetsmiljö. Vi föregår med 
gott exempel och påpekar vikten av att använda 
skyddsutrustning och hjälpmedel. Vi säkerställer kompetens 
och medvetenhet om säkerhet och arbetsmiljö. Vi efterfrågar 
riskanalyser och att de utförs med rätt periodicitet. Vi 
uppmuntrar tillbudsfokus i daglig styrning, genom miljöronder 
och ”gå & se. Stående punkt på Lg agenda. 

2:Vi visar engagemang för andras 
arbete och leder coachande. Vi håller 
tidplaner, åtaganden, löften och 
budget. Vi jobbar tillsammans mot 
samma mål och tar hjälp av varandra i 
Lg för att kommunicera och skapa 
delaktighet i verksamheten. 

3:Vi bryter ner övergripande 
mål till lämplig nivå i 
verksamheten. 

Vi strävar efter att följa satta 
mål i verksamhetsplanerna.

Vi efterfrågar fakta, tar och 
följer faktabaserade beslut

4:Vi verkar för och har 
kunskap om standardiserat 
arbetssätt, gör revisioner 
och förbättringar. Vi följer 
och förbättrar aktivt VS.  

Vi visar tydlighet och  
visualiserar. Vi arbetar bort 
singelkompetenser.

Vi efterfrågar identifiering 
av avvikelser från vårt 
arbetssätt och deltar aktivt i 
Daglig Styrning.

5:Vi skapar engagemang, 
genom att uppmuntra intresse 
för idéer, förslag och 
lösningar till förbättringar. Vi 
efterfrågar visualisering av 
störningar i verksamheten, 
samt är flexibla och prioriterar 
åtgärder från DS-tavlan. 

6:Vi prioriterar och sätter gränser (tillräckligt bra) för att 
klara leveranser i tid. Vi vet vem vår kund är (intern / 
extern) och behovet av leveranser är tydligt.

Vi efterfrågar identifiering av onödiga moment och kopplar 
vardagsstörningar till de sju förlusterna. Vi försöker alltid 
att utveckla vår kompetens mot behoven. 

7:Vi efterfrågar individens bidrag med respekt för dennes 
förmåga. Vi eftersträvar "högt i tak", är lyhörda inför 
medarbetarnas synpunkter och bidrar till ett aktivt 
förbättringsarbete genom öppenhet för idéer och förändring. Vi 
talar om varför vi gör aktiviteter och vad vi vill uppnå. Vi lär av 
varandra, delar med oss och hjälps åt. Vi pratar med och inte 
om varandra. Vi ifrågasätter det vi tycker är fel på ett korrekt 
sätt.

8:Vi ger snabb och korrekt 
återkoppling om hur jag som 
kund påverkas. Vi verkar för 
goda relationer och nära 
samarbete genom korrekt 
uppträdande och 
affärsmässighet. 

9:Vi gör alltid vårt bästa 
för att leverera rätt. Vi är 
tydliga i våra budskap 
och säkerställer att det 
uppfattas på avsett vis. Vi 
delar med oss av 
förbättringar och idéer 
samt vågar ta hjälp då 
det kan leda till bättre 
lösningar. 

10:Vi ställer krav, sätter 
mål och gränser, stöttar 
och följer upp. Lyssnar 
aktivt, är tillgängliga och 
naturligt synliga i 
verksamheten samt visar 
kunskap och intresse för 
varje funktion. 

Vi respekterar tagna 
beslut och genomför 
beslutade åtgärder.  

11:Vi använder alternativ till fysiska möten då 
så är möjligt Vi eftersträvar åtgärder i det 
dagliga för att minska miljöpåverkan.  

Vi beaktar miljöpåverkan som en faktor i 
valet av leverantörer och utrustning. 

Vi efterfrågar ständigt alternativ med mindre 
miljöpåverkan.

The SBD- Supply Chain Production Way ORPL

Vad innebär detta för oss/mig?

12:Vi delar med oss av kunskap, följer utvecklingen, nyttjar 
”benchmarking” och studiebesök för att utvecklas. Vi uppmuntrar 
ifrågasättande: smartare, mer effektivt, säkrare? Vi visar öppenhet och 
är lyhörda, söker och ger återkoppling på ledarskap, arbetssätt, metoder 
etc. Reflektera över det som gått bra, inte bara det som gått fel. Vi 
kommunicerar att vi alla har 2 jobb. 



44 

 

4.4 Processen produktion  

Processen i produktion börjar med att en projektledare som arbetar mot både produktion 

och det som kallas program skapar en projektplan utifrån de direktiv som kundens order 

innebär. Projektledaren håller sedan ett projektuppstartsmöte med beredning och 

planering, verkstad och resurser från köpfunktionen. Planering och beredning ansvarar 

sedan för att produktionsunderlag är godkända, att det finns rätt utrustning och bereder 

underlag till inköp. Dessa tillverkningsunderlag granskas sedan av kvalitet som klarerar 

att det finns rätt förutsättningar för att producera produkten, tids-, materiel- och 

kvalitetsmässigt. Sedan görs en kvalitetskontroll av ankommet materiel. Därpå hålls ett 

uppstartsmöte i tillverkning där alla förutsättningar kontrolleras för att själva 

produktionen ska kunna börja. Härvid startar produktionen där montering och tester utförs 

kontinuerligt efter tillverkningsunderlaget. Därefter tar planering och kvalitet vid igen för 

att kvalitetssäkra innan leverans och sedan levereras det till program. Vad som måste 

tilläggas är att den övergripande processen i produktion är komplex och innehåller många 

steg som är projektberoende. Bundet utfallet finns det i vissa av stegen ytterligare 

processer för att korrigera eller fortgå i processen.  

 

4.5 Utmaningar och utmaningar för framtiden 

 

”Att vi inte får in order som vi räknar med att få in, vi lever ju på att producera” (JJ) 

 

I dagsläget efterfrågar kunder produkter av högre kvalitet till ett lägre pris. Detta är därför 

en av de utmaningar som Saab Dynamics står inför. Flertalet av dem som vi intervjuat 

har nämnt kundkrav/efterfrågan som en av de största framtida utmaningarna: 

 

”Att bli billigare och inte tumma på kvaliteten” (AA) 

 

”Utmaningarna är att få fram rätt grejer i rätt tid och fortfarande vara attraktiva och 

tillverka produkterna. Om vi idag kan tänka på kvaliteten och tänka på att tillverka 

saker på ett smart sätt, till rätt tid, vara kostnadseffektiva så leder det förhoppningsvis 

till fler jobb(order) i framtiden” (DD) 

 



45 

 

Andra utmaningar som flertalet av våra respondenter nämner är det demografiska läget 

som råder för tillfället. I dagsläget är medelåldern på de anställda 54 år och inom 5 år 

kommer 29 procent att gå i pension. Anledningen till att de hamnat i denna situation är 

att orderingången under en lång tidsperiod var nedåtgående vilket ledde till stopp i 

nyanställningar under denna period. De senaste åren har dock viss nyanställning skett, i 

takt med pensionsavgångar och den ökade orderingången, vilket har lett till att 

medelåldern sänkts något.  

  

Detta faktum att överväldigande många av dem som arbetar inom produktion är seniora 

och sitter på organisationsspecifik kunskap och har över trettio års erfarenhet, nämns vara 

dels av positiv karaktär på grund av deras djupa erfarenheter, dels ett orosmoment inför 

framtiden med hänsyn till att de kommer försvinna från organisationen. Funderingar finns 

kring hur deras kunskap och erfarenhet i organisationen ska bibehållas, hur rekryterar 

man ekvivalenta nyrekryter, hur transfererar man deras erfarenheter och ”know how” till 

organisationen et cetera.  

 

”Den höga medelåldern är en utmaning inom vissa delar. Det är också väldigt svårt 

med informationsöverföring, erfarenheten sitter ju i folks huvuden, att ta vara på dessa 

erfarenheter och kunskaper är en utmaning.” (HH) 

 

”Sen gäller det att få in rätt personer med rätt kunskap eftersom det är många som går 

snart och väldigt mycket kunskap kommer att försvinna” (BB) 

 

Ytterligare cirkulerar diskussionen kring hur kravet på lägre kostnader med samma 

kvalitet ska kunna uppnås och då nämns kreativitet som viktigt.  

 

”Viktigt att företaget samlar in all kreativitet som finns i företaget, då konkurrensen är 

enormt stor och Saab Dynamics är rätt så litet men eftersom Sverige inte är ett 

lågkostandsland kan de inte erbjuda lägre kostnad på produkterna. Konkurrenterna har 

mycket större forskningsorganisationer och utvecklingsavdelningar, vi ligger i 

framkanten idag men det kan bli knivigt om vi fortsätter att jobba som om vi vore 

samma organisation som vi var förr då vi kunde lägga mycket pengar på utveckling. Vi 

behöver lära oss att samarbeta över gränserna och nyttja alla individers kreativitet” 

(GG) 
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Dynamics produktion måste bli mer lyhörda och lyssna och ta in information, ta del av 

de möjligheter som finns (CC) 

  

4.6 Vad är ständiga förbättringar? 

Vad är ständiga förbättringar för dig? Jo, när vi ställde denna fråga fick vi lika många 

definitioner som intervjuer vi höll. Alla hade en egen uppfattning om vad ständiga 

förbättringar är och definitionerna var varierande. En del hade en tydlig uppfattning om 

vad ständiga förbättringar är i både teori och praktik medan andra saknade förståelse för 

vad arbetet med ständiga förbättringar innebär. För vissa fanns även en avsaknad av 

reflektion över ämnet överhuvudtaget.  

 

I nedanstående citat är ständiga förbättringar något som är skilt från sina formella och 

ordinarie arbetsuppgifter. Det är något som man aktivt väljer att arbeta med. Som (GG) 

nämner ser hen det som att ha två jobb just för att förtydliga skillnaden på sina ordinarie 

arbetsuppgifter respektive sitt förbättringsarbete.  

 

”Ständiga förbättringar är engagemang, delaktighet och att alla har två jobb. Just 

engagemang och delaktighet fungerar bra man behöver arbeta mycket mer med 

systematiken vad gäller förbättringsarbeten, hur vi kommer fram till en lösning och 

genomför det, alltså själva problemlösningsprocessen.”(GG) 

 

”Strategin och anledningen till att vi satsar mycket på ständiga förbättringar är för att 

få bort sådant som stör i vardagen som i sin tur leder till att saker kan göras snabbare 

och pengar kan sparas in” (FF) 

 

Från de tre efterföljande citaten kan vi istället se en annan distinktion. Här anser de istället 

att ständiga förbättringar är något som de arbetar med genom sina ordinarie 

arbetsuppgifter. 

 

”Ständiga förbättringar handlar om mer än bara förbättringsförslagen till PDCA, för 

mig handlar det mer om de små sakerna man gör hela tiden utan att de blir nedskrivna. 
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Detta för att människan i naturen är lat men att man förändrar saker hela tiden i sin 

tillvaro för att man ska få det bättre” (DD) 

 

”Mitt jobb är att leta ständiga förbättringar i produktion så jag ser inte det som ett 

motsatsförhållande, jag tycker att det ingår i mitt jobb på något sätt. Jag är inte 

jätteflitig på att skriva förslag till exempel för jag tycker inte att det är jätteroligt” (BB) 

 

”Jag arbetar informellt med ständiga förbättringar vid kontakt med kollegor och det är 

utan dokumentation eller PDCA tavlan” (EE) 

 

En tredje typ av åskådning som går att urskilja, är de som anser att ständiga förbättringar 

som koncept bara är modernt just nu och inte vill erkänna det som en aktiv arbetsmetod. 

 

”Ett modeord, det är något som alla ska ha med sig i sitt dagliga arbete” (HH) 

 

Svaren vi fick under intervjuerna varierade mycket beroende på vilken arbetsroll 

personen hade inom produktion och vi kunde se att alla hade olika förståelse och 

uppfattningar om vad ständiga förbättringar är. Vad vi kan se är att för vissa betyder 

ständiga förbättringar att man aktivt letar efter sätt att arbeta smartare, för andra kan det 

vara att utveckla produkten snarare än sitt arbetssätt och ibland båda delarna. Ytterligare 

har vi de som anser att deras formella arbetsuppgifter är ständiga förbättringar, vilket 

därför gör dem motvilliga eller omotiverade att vara delaktiga i ständiga förbättringar 

utöver sina normala arbetsuppgifter.  Sedan har vi en tredje variant och det är de som inte 

visat någon större reflektion över vad ständiga förbättringar är. De har hört koncepten, 

vet vilka verktyg som finns, men har inte lyckats skapa någon större förståelse över vad 

det egentligen innebär. Ett exempel är intervju (CC) där vi kunde utröna att hen knappt 

hade reflekterat över vad ständiga förbättringar är. Det är inget naturligt som hen har 

reflekterat över och det var inte förrän efter många följdfrågor som intervjupersonen 

började fundera och fick fram att ständiga förbättringar kan göra arbetet enklare och 

lättare. 
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4.7 Motivation och delaktighet 

I kartläggning över vad som motiverar till att vara delaktig i arbetet med ständiga 

förbättringar går det att tydligt utröna några olika teman. Ett tydligt tema är viljan att bli 

bättre, att faktiskt göra något på ett smartare sätt eller att vara en del i att få organisationen 

att utvecklas. Just detta har flera nämnt som motiverande och en av anledningarna till att 

de vill vara delaktiga i ständiga förbättringar.  

 

En annan motivationsfaktor som nämns flertalet gånger är den som platschefen har. Han 

beskrivs bland annat som en symbol för arbetet, en drivande och efterfrågande aktör, en 

tonsättare och vägledare. Någon som aktivt deltar och föregår med gott exempel. Detta är 

också något som denne aktivt väljer och vill porträttera. 

 

”Om man tittar i stort så är det så att dels var jag med och införde det här och sen så 

har jag i alla år varit den som lämnat mest förslag av allihop och det gör jag dels för 

att jag är kreativ i tanken tror jag, men också inte minst för att visa vikten av det så det 

inte bara blir så att ledningen säger att det är viktigt, men inte själva lämnar några 

förslag, då faller ju hela systemet. Det här är en del av mitt eget engagemang och jag 

brinner för det här, så jag lämnar inte bara in förslag för att jag ska visa att såhär ska 

man göra utan också för att jag är intresserad av det.”(Platschefen, Gert Eliasson) 

 

Ett annat tema är, att ständiga förbättringar är ett ”måste”, det finns inget alternativ som 

tillåter att inte vara delaktig. Denna ”måste-känsla” kommer ifrån att det finns tydliga mål 

som explicit betonar vikten av delaktighet i förslagsverksamheten, PDCA. Detta är något 

som också uttryckts lite skämtsamt vid fika- och lunchpauser. Ett återkommande skämt 

är: ”Jag kanske ska ta och lägga ett förslag så jag kan vinna en ny nitlott”. Detta uttryck 

har kommit ifrån att alla förslag som läggs till PDCA-verksamheten belönas med en 

trisslott vid en senare sammanläggning och uppföljande statistik av förslagsläggandet. 

Vad som ändock är tydligt är att både genom de observationer och intervjuer som gjorts 

finns det en stark vilja att vara delaktig i att verksamheten utvecklas och är 

konkurrenskraftig, oavsett om detta kanske inte alltid uttrycker sig i termer av ständiga 

förbättringar. 

 

”Det blir man itutad här, allt ska ju förbättras och man ska ju alltid ha det där tänket så 

det blir man lite itutad här”(AA) 
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Vissa nämner även att det börjat skapas en kultur som naturligt innehåller ständiga 

förbättringar. Många nämner att det nu har arbetats så pass aktivt med att implementera 

denna typ av aktiviteter att det nu skulle fortsätta även om det slutade efterfrågas från 

ledningen. 

 

”Det sitter i väggarna” (KK) 

 

Ytterligare en motivationsaspekt som vissa av de intervjuade tydligt uttryckte medan 

andra inte ens funderat över, är kunden. För vissa är det viktigt att veta vem ens kund är 

och vad de efterfrågar. Vem som är kunden är olika beroende på vem som frågas, om det 

är den slutgiltiga externa kunden eller om det är nästa steg i kedjan inom företaget. 

Poängen med att veta sin kund är att veta vad som efterfrågas enligt (HH).  

 

Att inte förglömma är den monetära motivationsfaktorn. I stort sett har alla vi intervjuat 

någon gång nämnt de monetära implikationerna på något sätt som resultat av 

förbättringsarbete. (FF) nämner att det första som undersöks vid ett inlämnat förslag är 

dess nytta kontra dess kostnad. Likaså nämner (II) att engagemanget kan öka om man kan 

se att man kan spara pengar.  

 

”Engagemang hos individen kan öka när man ser att man genom SF kan minska 

kalibreringen och tjäna pengar”(II) 

 

De ekonomiska målen, så som kostnadsreduceringar, som syftas att uppnås och vad som 

uppnåtts i tidigare perioder finns beskrivet i Excel-dokument som sitter upphängda ibland 

annat PDCA-rummet.  

 

4.8 Dagens situation  

Vilka faktorer ser medarbetarna som nödvändiga för att de ska kunna arbeta med ständiga 

förbättringar? Dessa har precis som i de tidigare områdena vi utrett skilt sig markant åt 

från individ till individ, men nedan är en uppdelning av de huvudkategorier vi funnit.  
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4.8.1 Kommunikation 

Kommunikation är något som samtliga intervjuade nämner och kommunikation i sig går 

sedan att dela upp i två underkategorier: informell kommunikation och formell 

kommunikation.  

 

4.8.1.1 Informell kommunikation 

Informell kommunikation är sådan som den mellan medarbetare vid möten, den i 

kafferummet, relationen till sina chefer et cetera. Ett exempel på när den informella 

kommunikationen är en påverkande faktor gällande ständigt förbättringsarbete nämner 

(JJ) är att alla som vill vara delaktiga kanske inte alltid vågar det på grund av att man då 

måste gå på möten där alla chefer medverkar och prata för sin sak. Hen säger att detta kan 

verka banalt, men att det inte är alla som tycker om att prata inför en tyst grupp människor.  

 

”En del är mindre motiverade för att de inte känner sig bekväma med att lämna förslag, 

presentera det och sen kanske få det sågat” (JJ) 

 

Ytterligare nämner (AA; CC) att det kan kännas omotiverande att behöva kommunicera 

och argumentera för sin idé, när anledningen till att förslaget lagts från början var av 

eggelse från ledningen. Likaså nämns det att för att få igenom ett förslag gäller att kunna 

kommunicera de monetära implikationerna av sin förbättring vilket inte alltid är lätt att 

utröna innan förändringen är gjord. 

 

”Att man måste motivera ledningen på ett visst sätt för att få igenom förslag och det gör 

lättast om man kan visa på besparingar” (DD) 

 

En annan kommunikation som flertalet av medarbetarna nämner är den platschefen står 

för. Detta uttrycks i form av att de ser en hög efterfråga ifrån hen, men också i form av 

den entusiasm och ihärdighet hen visar gällande vikten av att vara delaktig i ständiga 

förbättringar. Några uttrycker sig liknande (KK) nedan: 

 

”Jag har aldrig varit på ett företag där man jobbar så hårt med ständiga förbättringar 

och det kanske syns i vårt deltagande också i ständiga förbättringar och mycket är tack 

vare Gert tror jag faktiskt. Han driver det väldigt hårt (…) och jag tycker att det funkar 

väldigt bra, som sagt alla nästan deltar ju” (KK) 
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Andra beskriver platschefen som den som kommunicerar efterfrågan på utveckling. 

 

”Gert i det sammanhanget symboliserar just den efterfrågan som måste finnas” (II) 

 

Att platschefen tydligt kommunicerar sina ambitioner gällande ständiga förbättringar är 

något som tydligt kan ses. I stort sett alla de vi intervjuat har nämnt detta. Att denne också 

är öppen för interaktion och aktivt deltar upplevs också som positivt och ackrediterande 

till arbetet. 

 

Gällande informell kommunikation nämns också att på grund av att det är en liten 

organisation är det lätt att kommunicera med varandra om problem uppstår. 

 

”Eftersom organisationen är så liten så är det lätt att kommunicera med varandra, 

stöter man på problem på vägen kan man alltid kommunicera lätt” (FF) 

 

Dock nämns organisations layout och uppdelning också som ett problem. Precis som det 

nämns positivt att Planering och Beredning, Kvalitet och Verkstad sitter i samma 

korridor, nämns det negativt att Konstruktion, Utveckling och Inköp sitter i ett annat hus. 

(DD) beskriver det som att även om det bara är 100 meter mellan byggnaderna så är 

kommunikationen dem emellan på samma nivå som om det skulle varit 10 mil. Liknande 

beskriver (HH) problematiken att funktioner som borde samarbeta mer sitter i olika 

byggnader. Kommunikationen försämras eftersom det utöver den formella 

kommunikationen, som till exempel möten erbjuder, ibland behövs informell 

kommunikation, som kan fås genom till exempel spontana möten i korridoren.  

 

Att de sitter på olika avdelningar/byggnader försämrar kommunikationen, inköp satt i 

byggnaden förut men har nu flyttat till utveckling. Det behövs att alla ses oftare, mer 

frekvent, inte bara på möten utan att man kan informera varandra utanför möten (HH) 

 

(DD) beskriver att hen har en känsla av att de i det andra huset inte ens vet att de finns på 

området ibland. (HH) nämner att närmre kooperation mellan funktionerna skulle hjälpa 

till att döda ”vi och dem”-känslan och att om man sitter nära är det svårare att komma 

ifrån ansvarskänsla gentemot den andre. 
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4.8.1.2 Formell kommunikation 

Den formella kommunikationen uttrycker sig i form av de möten som hålls, 

kommunikation av standards, mål och vision för hur arbetet ska utföras et cetera. Här är 

en av de återkommande gemensamma nämnarna kommunikation och utveckling av 

standards. 

 

I dagsläget beskrivs kommunikationen ofta ske muntligt och att standards och det faktiska 

arbetssättet inte alltid överensstämmer.  

 

Ibland vid förändringar i arbetsprocesser och beskrivningar så kommuniceras inte 

förändringarna, farligt och folk som jobbar länge tror att de vet hur man ska göra och 

fortsätter att jobba på sitt sätt. (KK) 

 

Detta visas också i att flertalet inte känner sig säkra på hur de använder sig av de 

verksamhetssystem som finns, eller vet att de ens finns. Denna kommunikation eller 

snarare information har inte nått fram. Överföring av det faktiska arbetet och förbättringar 

sker på ett mer informellt vis.  

 

Flertalet upplever att deras kunskap eller arbetssätt inte finns dokumenterat, vilket leder 

till att om någon ska göra dennes arbete krävs muntlig överföring.  Likaså nämner bland 

annat (BB) att vad som står beskrivet i VS/GMSen tycker hen är mer Karlskogainspirerat 

(den andra produktionsenheten) än anpassat för Linköping och menar att 

produktionsprocesserna på de olika platserna inte är kompatibla med varandra.  

 

”Vi gör ju rätt på något sätt men sen att det inte står helt i VS” (BB) 

 

Det eftersökta arbetssättet gällande ständiga förbättringar kommuniceras formellt ut 

bland annat genom uppsatta tavlor och presentationer på skärmar, med till exempel ”The 

SBD - Supply Chain Production Way, ORPL”6 eller schematisk uppställning över 

tillvägagångssättet från idé till implementation. Nivån på hur väl detta budskap är 

kommunicerat ut beror mycket på vem det gäller. Det finns till exempel de som är mycket 

väl informerade av processen och självmant valt att tolka och ta åt sig information, medan 

                                                 
6 Se bild 2 
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andra inte inhämtat någon större förståelse av vad ständiga förbättringar är, hur man 

arbetar med det och så vidare. Flertalet nämner till exempel att de ser sitt dagliga arbete 

som ständiga förbättringar. 

 

”Egentligen är mitt jobb att leta SF i produktion,(…), jag tycker att det ingår i mitt jobb 

på något sätt” (BB) 

 

I de formella processerna ingår även kommunikation mellan de olika funktionerna som 

delsteg. Återkommande är att det upplevs knapert och att utökad och tidigare 

kommunikation mellan funktioner skulle underlätta i arbetet. Att slippa göra om till 

exempel för att konstruktion och produktion tidigare diskuterat ihop sig för att upptäcka 

potentiella svårigheter i projekt efterfrågas. Här nämns återigen att viss del av detta 

kommer från att de inte sitter fysiskt nära varandra.  

 

4.8.2 Kunskapsöverföring och kunskapsförvaltning 

Hur säkras den kunskap som finns i produktion egentligen? Flertalet har inte funderat 

över det, men att man i vissa fall till exempel försöker gå bredvid i verkstaden är ett av 

sätten. Ytterligare ska det alltid finnas någon annan som ska kunna backa upp om den 

andre skulle vara borta av någon anledning. Men det upplevs inte vara komplett kunskap 

och som (EE) nämner skulle bortfall av vissa medarbetare vara kritiskt. 

 

”Om man tittar på produktion som kanske sitter på lite kompetens som inte andra har 

så det skulle bli tufft om någon skulle bli långvarigt sjukskriven eller lämna företaget” 

(EE) 

 

Utöver detta nämner (EE) att hen med flera pratat om att de skulle uppskatta att kunna gå 

bredvid även andra delar inom funktionen för att på så sätt få en högre förståelse kring 

processen. Detta tror hen skulle leda till mindre frustration vid problem. 

 

”För det har jag upplevt att,(…), men man känner att man skyller på någon annan för 

att man inte har förståelse för arbetssättet, det är ganska vanligt tror jag. Och då om 

man pratar om att praktisera, gå bredvid så att man kan från de i förrådet gå bredvid 

en planör en halv dag eller en dag, eller tvärt om att man är med i förrådet och ser hur 

de jobbar från planering och beredningssidan” (EE) 
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4.8.3 Tid  

I dagsläget är produktion i Linköping högt belagd och har varit det under en längre period. 

Vilket har lett till en pressad produktionstakt för att hinna med de order som kommer in. 

Så brist på tid är något som de flesta nämner som en kritisk faktor.  I de flesta fall där 

någon av de intervjuade har nämnt anledningen till varför något inte genomförts även om 

de skulle vilja och känner att de fått klartecken ifrån ledning så är det tidsbrist. Tid och 

tidsbrist för att vara delaktig i förbättringsarbete, tid för att uppdatera och utveckla 

arbetssätt, tidsbrist för att sätta sig in i andras arbete, tidsbrist till reflektion et cetera. Tid 

beskrivs som den snåla resursen.  

 

”Saknar ofta tid, ett problem som ofta uppstår och man hinner inte med att satsa på SF 

och det kostar när man vill göra om saker” (II) 

 

”I vanliga fall ska det finnas tid till kompetensöverföring men den senaste tiden så har 

det varit svårt på grund av högbeläggning och det är svårt att förutse, blir en 

balansgång med vad man ska arbeta med” (FF) 

 

Ytterligare nämner till exempel (II) att om hen skulle be om tid för att avsätta till ständiga 

förbättringar, skulle hen säkert få det, men det betyder inte att tiden för det finns att ta av. 

 

4.9 Åsikter om hur man arbetar med ständiga förbättringar 

Som tidigare beskrivits är ett av de tydliga arbetssätten för ständiga förbättringar just 

arbetet kring och med PDCA-tavlan och det är det som flertalet av de intervjuade 

associerar med ständiga förbättringar. De reaktioner och åsikter som finns kring detta 

arbete är oftast positiva men med inslag av delar som anses ha förbättringspotential.  

 

”Om man har ett förslag här (PDCA) som man har bestämt sig för att det här ska vi 

göra så lägger man fram det och så följs det upp och man så ser man till så att det 

verkligen blir gjort och det tycker jag verkligen är den stora fördelen” (JJ) 

 

Ovanstående citat beskriver något som ofta nämns som positivt – att förslag tas på allvar 

och faktiskt genomförs.  
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Vad som nämns som mindre positivt är att känslan av kvantitet före kvalitet ibland 

uppkommer. Detta har sin grund i en slags krav-känsla på att lämna förslag, men också 

att just antalet utvärderas och inte nödvändigtvis kvaliteten på förslagen. Andra nämner 

att de gärna skulle vilja ha andra sätt att delta på och att lämna in faktiska papperslappar 

med förslag på känns ålderdomligt, medan andra ser det som positivt då det visualiserar 

processen tydligare. 

 

”Vi borde inte mäta antal förslag utan satsa mer på kvalitet i stället för kvantitet” (II) 
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5 Analys 

Utifrån den analysmodell som tidigare beskrivits finns tre nivåer av en organisation som 

har olika påverkansfaktorer: organisation, grupp och individ. Dessa nivåer är alla lika 

viktiga eftersom de i slutändan tillsammans skapar organisationen. Dock finns det vissa 

delar som påverkar mer än andra, beroende på vilken nivå som undersöks. Grunden i vår 

analysmodell har varit att finna påverkansfaktorer gällande både organisatoriskt lärande 

och ständiga förbättringar. Crossan (1999) beskriver att de första stegen av lärande sker 

på en individuellnivå medan de efterföljande stegen sker på en kollektiv nivå. Likaså 

beskriver Imai (1986) att ständiga förbättringar skapar synergier på tre nivåer, på olika 

sätt. Utöver dessa skillnader i påverkansfaktorer som är nivåspecifik finns också generella 

faktorer som påverkar alla nivåer. 

 

 

Figur 5. Analysmodell. Synergier mellan ständiga förbättringar & organisatoriskt lärande, utarbetad av Dalros 

Sköld & Wennström (2015).  

 

5.1 Individnivå 

För att börja vår analys tar vi vår start i det individuella planet. Som tidigare nämnt är de 

teoretiskt påverkande faktorerna som vi funnit gäller både organisatoriskt lärande och 

ständiga förbättringar följande: individuella motivationsfaktorer, erfarenheter, attityd, 

kompetens och förståelse av betydelse. 
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Vad vi tydligt kan studera i vår fallstudie är att en av de mest påverkande faktorerna i 

denna nivå, är förståelse. Den grad av förståelse för processer och för sitt eget arbete i 

linje med förbättringsarbete och kunskapsutveckling påverkar sedan i hög grad de andra 

nämnda faktorerna: individuella motivationsfaktorer, attityd, et cetera. Detta är i linje med 

dels Crossan (1999) intuition och tolkning som är de första stegen för att kunna uppnå 

organisatoriskt lärande. Det är även i linje med Imais (1986) argumentation om att mycket 

vikt läggs vid individens möjlighet till problemlösning vilket är en viktig del för att kunna 

uppnå en fulländad Kaizen-strategi på det individuella planet. Vad som utmärker sig i 

detta fall är att vissa av individerna har skapat sig en förståelse, medan andra inte har gjort 

det. Vad vi kan studera är, att de med en ökad förståelse ofta är mer motiverade till att 

vara delaktiga. De kan lättare kommunicera ut sina förutsättningar och ser poängen med 

att vara delaktig. Attityden till den rådande förbättringsstrategin är också påverkad av 

förståelsegraden eftersom de med en högre förståelse kan se nyttan tydligare. Precis som 

Ellström och Kock (1999) menar att grunden till att skapa motivation och delaktighet är 

förståelse, finner vi detsamma gällande vår fallstudie. 

 

Genom att förstå sina processer och aktivt utveckla dem kan organisatoriskt lärande i 

form av Ellströms (2010b) lärcirkel uppnås. Ellströms modell grundar sig i att just 

standardiserat lärande ifrågasätts genom implicita handlingar och sedan återförs till de 

explicita handlingarna för att kunna återinföras som standards i organisationen. I detta 

fall kan vi se att lärcirkeln inte alltid är komplett. Ibland bryts den på grund av att de 

implicita handlingarna och lärandet aldrig standardiseras och på så sätt inkorporeras i 

verksamheten, men också när gamla rutiner inte ifrågasätts av individen som istället väljer 

att arbeta som denne alltid gjort. Anledningen till detta är flera, men några av de mer 

signifikanta anledningarna vi funnit är bland annat tidsbrist, återigen låg förståelse för de 

verktyg som finns och kommunikation. Tidsbristen för att aktivt arbeta med ständiga 

förbättringar och kompetensöverföring nämns vara kritisk och en påverkande faktor 

gällande motivation och möjlighet till att vara delaktig. Tid lyfter även Imai (1986), 

Ellström och Kock (1999), Ellström (2010a) och Berger (1999) vara en av de viktigaste 

faktorerna för att kunna implementera en lyckad förbättringsstrategi. Detta för att utan tid 

till exempel för reflektion och analys finns det ingen bas till att utveckla nya processer 

eller liknande. Förståelse kommer bland annat ifrån erfarenhet, men det betyder inte att 

all erfarenhet är av hjälp för att få en ökad förståelse. Besitter individen erfarenhet från 

tidigare kan denna vara till hjälp för att kunna ifrågasätta, men det kan också leda till 
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kontroverser på grund av svårigheterna transfereringen av dessa erfarenheter innebär, 

kunde vi utröna i fallet. För en person kan en process eller strategitänk vara självklart, 

medan det för den andre inte är så. Det är här vi kommer in på kommunikation. 

Kommunikation är en tvåvägsprocess och vad vi kan studera är, att vad som menas med 

kommunikation ibland stannar vid information.  Till exempel informeras medarbetarna 

om ” The SBD-Supply Chain Production Way ORPL” (Bild 2) med hjälp av små tavlor 

uppsatta på ett par ställen i lokalen och genom en powerpoint med stegen över hur 

förbättringsförslag utvärderas och implementeras. Detta är välutarbetat och genomtänkt 

och förbättrings- och förändringsstrategin i dessa är tydligt förklarad. Men hur skapas 

återkopplingen som säger att individen faktiskt förstått vad ” The SBD-Supply Chain 

Production Way”-hjulet egentligen betyder och innebär, är det någon som faktiskt läst 

vad som står förutom de som aktivt varit med och tagit fram det? Alltså, var finns den 

tydliga policykommunikationen som Imai (1986) efterfrågar? Och bryts Ellströms 

(2010b) lärcirkel redan vid kommunikation och förståelse för abstrakta föreskrifter och 

processer?   

 

Vad som tyckts verka motiverande till arbetet med ständiga förbättringar är det ledarskap 

som finns och om man får benämna det pushande gällande att aktivt vara delaktig. Målet 

är att konceptet ska bli så inarbetat att det ”sitter i väggarna”. Ytterligare tycks även viljan 

att vara med och hjälpa sin organisation att göra bättre ifrån sig vara högt motiverande 

och då nämns oftast de monetära implikationerna vid förbättringstänk och vad de kan 

innebära för organisationen. Att det just är de monetära aspekterna som fokuseras på är 

inte förvånande eftersom precis som Imai (1986) argumenterar så är västerländsk industri 

mycket mer kostnadsmedveten än sin österländska ekvivalens. Dock menar Imai (1986) 

att det kan verka omotiverande på sina medarbetare, men i detta fall har vi sett att det är 

tvärtom då det flertalet gånger nämns vara motiverande.  

 

Herzberg (1959) skrev i sin studie om motivationsfaktorer och hygienfaktorer. 

Motivationsfaktorer som prestation, erkännande, arbetet i sig et cetera är sådana faktorer 

som kan resultera i positiva resultat och långvarig tillfredställelse. Dessa faktorer är 

sådana som individer känner sig motiverade av och känner att de vill utföra ett bättre 

arbete. De faktorer som medarbetare i detta fall nämner som tillfredsställande är att det 

finns en strävan och vilja att alltid bli bättre och att få vara en del av organisationen. Det 

som medarbetarna nämner går att jämföra med de faktorer som Herzberg (1959) beskriver 
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som motiverande, vilket tyder på att Saab Dynamics har skapat en sådan kultur där 

medarbetare trivs och känner sig nöjda på arbetet. Hygienfaktorerna som finns är 

bidragande faktorer till att medarbetarna är nöjda men de bidrar inte till motivation, dessa 

faktorer är sådana som lön, befordran et cetera. Att förbättringsförslag är belönade med 

en trisslott och en klapp på ryggen istället för monetär ersättning stärker den tesen. En 

annan motiverande faktor är platschefen. Han beskrivs av sin personal som en symbol 

och den drivande kraften till att ständiga förbättringar finns och fungerar så bra som de 

gör. 

 

5.2 Grupp 

För att fortsätta analysen tar vi oss an nästa uppdelning av organisationen och det är 

gruppen.  Gruppen består av individer men för att studera de specifika påverkansfaktorer 

som tillhör gruppen återgår vi till analysmodellen, vilken beskriver gruppdynamik, 

verktyg/metoder och arbetsplatsutformning.  Dessa står för de gemensamma nämnarna 

på denna nivå.  

 

Vad är typiska grupper i det studerade fallet? Arbetsgrupper, så som planering och 

beredning, ledningsgruppen eller grupper utsedda att genomföra till exempel 

förbättringsarbeten. Dessa grupper är ibland permanenta och ibland temporära. De 

verktyg och metoder som finns tillhands är bland annat den förslagsverksamhet som sker 

genom PDCA-mötena. Den grupp som träffas en gång i veckan är temporär och 

föränderlig, men samtliga från chefsnivån och de som lämnar förslag förväntas närvara. 

Detta har lett till att gruppdynamiken är kraftigt influerad av ledningsgruppen. Det som 

upplevs positivt av detta är att svar gällande genomförbarhet är lättare att få snabbt då den 

som har möjlighet att fatta beslut gällande ämnet finns på plats. Likaså visar de på ett 

föredöme för de andra medarbetarna gällande vad som är önskvärt. Att visa på vad som 

är önskvärt beteende och ge möjlighet till att lära av varandra är i linje med hur en 

organisation lär av sina individer (Argyris & Schön, 1978). Det som upplevs negativt är 

känslan av att behöva argumentera och lägga fram sitt/sina förslag inför en stor grupp 

som sedan ska utvärdera den. Som konkret verktyg är detta det sätt som nämns. 

Ytterligare sätt att vara delaktig nämns inte. Att tillåta flertalet verktyg eller metoder, eller 

snarare kommunicera möjligheter till delaktighet genom alternativa vägar skulle därför 

vara önskvärt, hävdar flertalet av medarbetarna. Att mycket fokus just ligger på metoden 
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och verktyget istället för resultatet av det, är ett vanligt utfall menar Imai (1986) och 

Ellström och Kock (1999).  

 

I analysen av detta fall tycks det finnas kopplingar mellan gruppdynamiken och 

arbetsplatsutformningen. Dels den interna arbetsplatsutformningen i produktionshuset, 

men också att dessa lokaler ligger skilt från övriga delar av organisationen. Med start i 

arbetsplatsutformningen och gruppdynamik i produktionshuset i sig finns det viss 

karakteristika som vi skulle vilja lyfta. Man arbetar i tydliga grupper så som kvalitet och 

beredning, testning, montering eller projekt/program. Dessa sitter också nära i 

korridorerna och har därför lätt att besöka varandra vid frågor eller liknande. Däremot 

sitter andra grupper så som inköp i en annan byggnad vilket kan verka hämmande i vissa 

grupprocesser som till exempel i uppstart av projekt där medlemmar från funktioner som 

inte fysiskt sitter nära kan interagera lika lätt. Detta upplevs frustrerande ibland och som 

en orsak till förseningar, omtag och missförstånd. Att kommunikationsdynamiken är av 

vikt vid lärande argumenterar även Ellström och Kock (1999) för och att det kan skapas 

synergier mellan grupper och i grupper som har en fungerande kommunikation. Att det 

uppstår förseningar och omtag på grund av detta skulle också kunna vara ett resultat av 

att man inte lär av sina tidigare misstag och på så sätt inte kommer upp ens i den lägre 

nivån av lärande som är förståelse för processfel (Fiol & Lyles, 1985). En annan tydlig 

arbetsplatsutformning som informellt skett är den i fika- och matrum. Av bekvämlighet, 

tar de som arbetar i verkstaden rast i det fika/matrum som ligger på ena sidan av 

verkstaden medan de som arbetar mer administrativt tar rast i det fika/matrum som ligger 

i anslutning till kontorskorridoren. Detta har lett till en omedveten uppdelning som 

förhindrar möten och informell interaktion mellan dessa grupper. Vi har alla hört 

ordspråket: ”90 procent av alla viktiga beslut tas på fikarasten”. Om detta stämmer finns 

det anledning att förmoda att många åsikter och idéer gås om miste på grund av detta. Att 

informellt naturligt mötas under kravlösa förhållanden skulle också kunna skapa en större 

förståelse för varandra vilket skulle kunna leda till en större förståelse för varandras arbete 

och processer men också för individens specifika attribut. Som tidigare nämnts är 

förståelse en av de påverkande faktorerna. 
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5.3 Organisation 

För att koppla ihop individer som tillsammans utgör grupper, ska vi nu analysera 

organisationen. Organisationen i vårt fall ses som hela produktionsavsnittet i 

Linköping/Motala och ibland som Saab Dynamics som helhet. De faktorer som här 

teoretiskt fastställts har en påverkande inverkan är standardisering, 

arbetsplatsförhållanden, policykommunikation, strategi, företagskultur och ledningens 

närvaro.  

 

Eftersom det i detta fall handlar om produktion, är standardisering en viktig aspekt att 

diskutera. Standardisering på grund av att det finns ofantligt många processer som alla 

ska koordineras och det handlar om komplexa produkter som innehåller kritiska 

säkerhetselement (Ellström & Kock, 1999; Imai, 1986; Ellström, 2010b, Crossan, 1999). 

I dagsläget finns de explicita arbetsprocesserna beskrivna med hjälp av två olika 

verksamhetssystem, där finns processer beskrivna mer övergripande och också genom 

specifika projekt- och tillverkningsorderdokument, som beskriver mer ingående 

detaljspecifika egenskaper tillhörande vissa processer. Om vi börjar med 

verksamhetssystemen kan vi se att det finns en stor ojämnhet i användandet av dessa. 

Anledningen till varför de användes eller inte används förefaller vara av olika 

anledningar, men som vi beskrev i förra kapitlet är en av anledningarna kompatibiliteten. 

Eftersom flertalet anser att de inte helt stämmer överens med sin faktiska arbetsprocess, 

bryr man sig inte heller om att konsultera och uppdatera processbeskrivningarna eller har 

inte heller lagt vikt vid att ta reda på hur de ser ut eller var de finns. Om vi jämför detta 

med Ellströms (2010b) lärcirkel kan vi se att cirkeln bryts redan vid det vi benämner 

produktionslogiken eftersom flertalet av processerna direkt arbetas med implicit. 

Problemet med detta är att utan en tydlig produktionslogik är det svårt att komma till 

steget av utvecklingslogik som syftar till integreringen och implementeringen av 

avvikelser från de formella standards. Likaså finns det en problematik gällande detta i 

form av att det fjärde steget i Fyra I-modellen aldrig uppnås eftersom utvecklingar inte 

institutionaliseras fullt ut (Crossan, 1999). 
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Figur 3 . Practice-based innovation as a cyclical process of learning. Källa Ellström, s.32 (2010b). Omarbetad av 

Dalros Sköld & Wennström (2015). 

 

Likt ovanstående är grunden till att kunna arbeta med ständiga förbättringar att veta och 

förstå sina processer för att kunna gör små systematiska förbättringar (Nilsson, 1999). 

Om processer utförs utan relation till formellt beskrivna processer är det svårt att avgöra 

om den implicita arbetsprocessen är en förbättring eller inte.   

 

En ytterligare anledning skulle kunna vara det demografiska läget som råder. På grund av 

att vissa medarbetare har arbetat med samma eller liknande processer under en längre 

period gör att de sitter på mycket erfarenhet och de känner inte heller behov av att 

undersöka vad som är de faktiska formella beskrivningarna utan de vet själva vad som 

fungerar bäst för dem på grund av just erfarenhet. Men detta har också lett till en svårighet 

i transferering av arbetsprocesser. Vi kan se att det finns en förståelse för det 

demografiska läget och vad det kommer innebära för framtiden. Dock finns ingen tydlig 

strategi för hanteringen av det. Anledningen tycks vara tidsbrist, pengabrist och otydlig 

vision om hur denna erfarenhet och kunskap ska kunna transfereras.  Som (DD) och (CC) 

nämner har de diskuterat kring initiativ att gå bredvid till exempel, men att det är svårt att 

finna tiden och därav motivationen till att driva det förslaget vidare. Att ge tillräckligt 

med tid för reflektion och analys av läget ligger återigen i linje med Ellström och Kock, 

(1999), Ellström, (2010a), Berger, (1999) och Imai, (1986) som argumenterar för att 

given tid är en påverkande faktor. Likaså finns ett skapat motsatsförhållande i viss mån 

eftersom till exempel implementationen av Lean syftar till att skapa en effektivare 

tidsanvändning, men det leder ju då också till mindre tid för reflektion, ett 

motsatsförhållande även Nilsson (1999) tar upp som problem med förbättringsstrategier 

och lärande. 
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Under området policykommunikation faller återigen kommunikationen av standards, men 

här under faller även kommunikation av såväl övergripande strategi som förbättrings- och 

förändringsstrategi. I denna kommunikation fattas en länk eftersom vi kan se gapet mellan 

verksamhetssystemen och den faktiska verksamheten. Likaså fattas en länk från individen 

till organisationen när denne insett att ens faktiska arbetssätt inte överensstämmer med 

det formellt beskrivna. I policykommunikationen gällande förbättringsstrategi kan vi som 

ovan nämnt se att den ter sig mer som information än kommunikation. Återkopplingen 

från den informerande är begränsad och det finns ingen check som undersöker om den 

informerade också tillgodogjort sig informationen. Återkoppling, som måste finnas 

mellan individen och organisationen saknas (Fiol & Lyles, 1985). Återigen har detta 

skapat en ojämnhet gällande förståelsegraden och vad och hur mycket av denna strategi 

som individen tagit åt sig. Att ha en tydlig kund nämns också vara av vikt för att veta vad 

som efterfrågas och detta hör också till viss del till kommunikation. Detta kan vi se fattas 

i vissa fall.  

 

Härlett från teorin har vi sett att ledningen och ledningens närvaro är en påverkande 

faktor. I vårt fall kan vi se att ledningen är närvarande och stöttande vilket är en av de 

mest nämnda anledningarna till delaktighet och motivation. Ledarskap är av vikt på annat 

sätt också. Enligt Imai (1986) är ledarskap av stor vikt och vilket sätt det utförs på. Bland 

annat argumenterar han för att ett processorienterat ledarskap är vad som gynnar en 

Kaizen-strategi och det skapas genom: kommunikation, arbetsmoral, deltagande och 

engagemang, kompetensutveckling, tidsplanering, disciplin (först och främst 

självdisciplin). Om vi jämför detta med vårt fall kan vi se att de delar som betonas och är 

mycket goda är deltagande och engagemang, arbetsmoral och disciplin. Vad som ibland 

brister i denna aspekt är kommunikation, kompetensutveckling och tidsplanering. Likaså 

argumenterar Imai (1986) för att tvärfunktionellt ledarskap, i den bemärkelsen att olika 

delar inom organisationen koordineras och samleds, är av vikt.   

 

Företagskultur är också en påverkande faktor och det är något som även diskuteras av 

medarbetarna, dock ur flertalet olika perspektiv. Och hur kan en företagskultur egentligen 

beskrivas? I detta fall kanske frågan istället skulle vara - är den rådande företagskulturen 

fördelaktig ur ett ständiga förbättringar- och lärande perspektiv? Vissa nämner att tänket 

”sitter i väggarna” medan andra anser att det bara är mode just nu, vilket tyder på att en 

ständiga förbättringar-kultur kanske inte helt finns ännu. Däremot finns förutsättningarna 
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för att ha en fördelaktig lärandekultur. De finns mycket erfarenhet och kunskap, liksom 

system som tillåter kunskapsöverföring (även om de skulle behöva uppdateras i viss 

mån). Efter att vi befunnit oss på plats har vi fått en klar känsla av att det finns en 

hjälpsamhet och välvillighet till varandra. Det som återigen fattas skulle vara tid och 

effektiva tillvägagångssätt även om grunden till en gynnsam företagskultur finns. 

 

5.4 Ständiga förbättringar och Organisatoriskt lärande 

Vad är det i ständiga förbättringar som leder till lärande och vad är det i organisatoriskt 

lärande som leder till ständiga förbättringar? Målet med de båda strategierna är som 

problematiserat att utveckla och förbättra sina arbetssätt, processer, produkter och tjänster 

till att vara effektivare och smidigare (Nilsson, 1999; Bhuiyan & Baghel, 2005). 

Strategierna är lierade och påverkas av samma kriterier som vår analysmodell beskriver. 

De aspekter som tycks påverka vårt fallföretag positivt ur dessa aspekter är ledningen och 

stödet som står bakom arbetssätten. Likaså finns det stor entusiasm hos flertalet och 

allmänt i organisationen att tillsammans utveckla och driva sitt företag vidare. Mycket 

kunskap och erfarenhet finns fortfarande kvar inom organisationen. De aspekter som 

tycks påverka fallföretaget negativt är bland annat ojämn förståelse för strategier och 

processer. Kommunikation och policykommunikation är inte alltid fullständig och det 

finns inte en naturlig check över att vad som kommunicerats och om det faktiskt tagits 

upp av medarbetarna. Tidsbrist är också något som påverkar negativt liksom att de 

explicita arbetsprocesserna inte följs och att de implicita arbetsprocesserna inte integreras 

eller institutionaliseras i så hög grad.  

 

För att tydliggöra vilka påverkansfaktorer som vi funnit vara av vikt i vårt studerade fall, 

vill vi utveckla den teoretiska analysmodellen vi tagit fram till en modell som beskriver 

och belyser just de påverkansfaktorerna. 

 

Om vi börjar på organisationsnivån finner vi en punkt som stämmer överens både 

teoretiskt och empiriskt och som vi därför anser borde belysas, vilket är att en stark 

ledning och ledningens närvaro påverkar. Detta är mycket tydligt i vårt fall eftersom den 

starka ledningen påverkat till både delaktighet och motivation, men även som en skapare 

till legitimitet till arbetet med ständiga förbättringar. Dock finner vi ett kompetensglapp i 

organisationsnivån gällande policykommunikation då denna inte kommuniceras ut på ett 
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tillfredsställande sätt. Vår slutsats gällande denna nivå är därför att även om det finns en 

tydlig standardisering och strategi, så implementeras de inte alltid korrekt just på grund 

av problematiken med policykommunikationen.  Detta gör också att vi skulle vilja flytta 

om och gradera de faktorer som nu står som likvärdiga under organisationsnivån. En 

tydlig ledning tillsammans med policykommunikation ser vi mer som huvudpunkter 

medan, strategi och standardisering faller under dessa huvudgrupper som ett nästa steg 

eller understeg till just ledning och policykommunikation. Detta för att belysa 

problematiken kring att ett företag kan ha världens bäst utvecklade verksamhetssystem 

till exempel, men om de inte kommuniceras ut försvinner nyttan med det. För precis som 

vi beskrivit i föregående kapiteldel finns välutarbetade strategier, system och metoder för 

förbättringsarbete, men att de inte ingjutits i verksamheten på grund av brist i 

policykommunikationen. Dock finns en tydlig ledning och närvaro från ledningen och 

den har gjort att strategier, system och metoder tagits fram och arbetas med aktivt. Vad 

detta har för implikationer på vår modell är att vi anser att policykommunikation 

tillsammans med ledning borde stå som påverkande faktorer och standardisering, 

arbetsplatsförhållanden, strategi och företagskultur borde stå som variabler som skapas i 

organisationsnivån. 

 

I samma spår vill vi fortsätta med gruppnivån och där vill vi belysa gruppdynamiken. Här 

finner vi återigen faktorer som snarare borde ligga under en faktor än bredvid den. Här 

finner vi att de övriga faktorerna: arbetsplatsutformning och verktyg/metoder även 

påverkar och påverkas av just gruppdynamiken. En faktor som inte står nämnd som en 

del i analysmodellen men som vi anser tycks påverka gruppdynamiken är den informella 

kommunikationen. Att det till exempel fattas viss informell kommunikation som dagliga 

möten i korridoren och vid fikapausen eller på grund av att delar av projektgrupper som 

kräver frekvent kommunikation sitter i andra hus skapar i sig en gruppdynamik som skulle 

berikas av en tätare informell kommunikation. Slutsatsen efter att ha befunnit oss på plats 

är att många nyttiga idéer och tankar faktiskt diskuteras i korridoren och på fikarasten. 

Detta motsäger därför arbetsplatsutformningen som i dag organisationsmässigt är 

uppdelat på två hus bara i Linköping. Det finns också en uppdelning i produktionshuset 

eftersom det finns ett fikarum som används av halva styrkan och ett fikarum som används 

av den andra. Likaså skulle vi vilja dra slutledningar kring de verktyg och metoder som 

används vid arbetet med ständiga förbättringar. De metoder som finns passar antagligen 

en stor del av arbetsstyrkan, vilket också ses på delaktigheten, men det finns anledning 
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att undersöka om det finns metoder som tillåter även dem som kanske skulle kalla sig mer 

introverta eller obekväma att prata inför en grupp att på ett bekvämt sätt delta. Detta för 

att skapa en annan attityd och motivation till att vara delaktig. Vad detta implicerar för 

modellen är då att gruppdynamik, anser vi, borde stå som påverkande faktorer medan 

informell kommunikation, arbetsplatsutformning och verktyg/metoder istället är 

påverkansfaktorer på gruppdynamiken.   

 

Om vi fortsätter vid individnivån så hänvisar den precis som namnet avslöjar till 

individens egna attribut och vad som påverkar denne. Precis som vår analysmodell 

beskriver, fann vi att tidigare erfarenheter, kompetens, attityd, individuella 

motivationsfaktorer et cetera teoretiskt alla var viktiga faktorer. Men vad vi fann var att 

av absolut högsta relevans var den individuella förståelsen. Då var det nödvändigtvis inte 

förståelsen för sina egna processer, utan för andras processer, för processen 

förbättringsarbete, förståelsen för strategier, förståelsen för vem kunden är, alltså den 

individuella förståelsen i allmänhet. Slutsatsen och vad som måste tilläggas här, är alltså 

inte att förståelsen överlag tycks vara låg, utan att den är mycket ojämn. Den individuella 

förståelsen skulle därför gynnas av att vara mer kongruerande med resten av 

organisationen. Här menar vi, att de andra nivåerna spelar in likväl, eftersom förståelsen 

antagligen skulle öka vid till exempel en tydligare policykommunikation. Men på 

individnivån är det fortfarande den individuella förståelsen vi syftar till och det är också 

därför vi valt att likt de två andra nivåerna lyfta ifrån individuella motivationsfaktorer, 

erfarenheter, attityd och kompetens som påverkande faktorer till förståelse istället för att 

ha dem som påverkande faktorer på individnivån. 

 

De kringliggande faktorerna som vi teoretiskt härlett påverkar nivåoberoende som 

kommunikation, företagskultur, struktur, delaktighet, ledning och tid spelar in på alla 

nivåer och delar av dessa faktorer tycks falla in under variabler specificerade i modellen. 

Som till exempel att kommunikation påverkar både i organisationsnivån och i 

gruppnivån, företagskultur och ledning likväl i organisationsnivån och delaktighet 

påverkas av individuella motivationsfaktorer samtidigt som ledning och spelar stor roll 

till delaktighet. Men den faktor som tydligast, övergripande påverkar ständiga 

förbättringar och organisatoriskt lärande i vårt studerade fall är tid. Denna faktor påverkar 

de andra faktorerna och är snarare en förutsättning än en faktor. Finns det inte, eller ges 

det inte tillräckligt med tid påverkas alla nivåer negativt. Tid har alltså visat sig vara en 
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grundförutsättning och kritisk variabel snarare än en påverkansfaktor. Därför har vi valt 

att plocka ut tid från modellen som påverkande faktor och lägger den som en förutsättning 

till de olika nivåerna och belyser den som en kritisk variabel för att visa dess 

implikationer. 

 

De härledningar som ovan är dragna har resulterat i att vi valt att omarbeta den 

analysmodell som vi teoretiskt tog fram. Den omarbetade modellen nedan är mer hårt 

dragen och fokuserar på de variabler vi funnit ha extra relevans och har en tydligare 

uppdelning mellan faktorerna för att belysa vad som påverkar vad. 

 

Figur 6. Omarbetad modell. Synergier mellan ständiga förbättringar & organisatoriskt lärande, utarbetad 

av Dalros Sköld & Wennström (2015). 
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6 Diskussion och Slutsats  

Denna studie har undersökt vad det finns för påverkansfaktorer när det kommer till 

ständigt förbättringsarbete, med utgångspunkt i organisatoriskt lärande. Baserat på den 

studie vi gjort vill vi med detta kapitel återge vår avslutande diskussion.  

 

6.1 Avslutande diskussion  

För att uppfylla syftet i denna uppsats vill vi börja med att redogöra för de 

problematiserade forskningsfrågorna från kapitel 1. 

 

- I utgångspunkt från vår teorigranskning, vilka är de gemensamma nämnarna 

gällande ständiga förbättringar och organisatoriskt lärande? 

o Vad är det i ständiga förbättringar som kan leda till organisatoriskt 

lärande? 

- I vårt studerade fall, vilka är de påverkande faktorerna?  

o Stämmer de empiriska fynden med de teoretiska?  

 

För att svara på den första forskningsfrågan gällande de gemensamma nämnarna för de 

båda forskningsområdena, ständiga förbättringar och organisatoriskt lärande, har vi 

granskat teorin för att hitta dessa.  Utifrån vår referensram skapade vi en analysmodell 

för att belysa de gemensamma nämnarna vi hittat teoretiskt. Analysmodellen är uppdelad 

i tre nivåer: organisation, grupp och individ då detta är en tydlig uppdelning som vi har 

sett inom både ständiga förbättringar och organisatoriskt lärande. Grunden till denna 

analysmodell har varit att hitta de gemensamma påverkansfaktorer som går att utröna 

samt att finna de element som påverkar enbart en nivå och de som påverkar övergripande 

eller flertalet nivåer. Några av de faktorer som vi teoretiskt funnit vara av mer 

övergripande karaktär är till exempel delaktighet, kommunikation, tid, struktur, 

företagskultur och ledning. Dessa faktorer är enligt tidigare forskning de faktorer som 

påverkar oavsett nivå: individ, grupp eller organisation. 

 

Sedan finns det faktorer som främst har inverkan på organisationsnivån. Där har vi funnit 

att standards, rutiner, policykommunikation och strategier är av extra relevans. Likaså 

finner vi mer informella aspekter så som företagskultur och ledningens närvaro som 

viktiga. På nästa nivå, gruppnivån, finner vi påverkansfaktorer så som gruppdynamik, 
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verktyg/metoder och arbetsplatsutformning. Sedan på individnivån finner vi 

motivationsfaktorer, individuella erfarenheter, attityder, kompetenser och individernas 

grad av förståelse för processerna som betydelsefulla faktorer.   

 

Vår analysmodell konstitueras av flertalet parametrar vilket kan tyckas skapa en komplex 

och tung modell. Detta kommer från att de båda forskningsområdena ständiga 

förbättringar och organisatoriskt lärande är breda. Detta just på grund av att företag och 

organisationer alla opererar under olika kontexter och förutsättningar och därmed kräver 

olika strategier för att arbeta med ständiga förbättringar och organisatoriskt lärande. 

Vilket i sin tur gör det svårt att skapa en generell modell som beskriver vilka de absoluta 

påverkansfaktorerna är.  Så modellen nedan är en teoretisk syntetisering av gemensamma 

nämnare (som presenterad i delkapitel 3.4 Avslutande Analysmodell). 

 

Figur 5. Analysmodell. Synergier mellan ständiga förbättringar & organisatoriskt lärande, utarbetad av 

Dalros Sköld & Wennström (2015). 

 

För att besvara den andra forskningsfrågan gällande vad vi funnit empiriskt och hur väl 

de fynden stämmer överens med de teoretiska, så valde vi att omarbeta och belysa vissa 

delar ur vår analysmodell och på så sätt skapa en modell som är beskrivande för just vårt 

fall men som samtidigt har sin grund i det teoretiska.  
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Figur 6. Omarbetad modell. Synergier mellan ständiga förbättringar & organisatoriskt lärande, utarbetad 

av Dalros Sköld & Wennström (2015). 

Här kan vi se, att vad vi funnit är, att det finns vissa faktorer som snarare påverkas av 

varandra än som enskilda variabler. Vi valde därför att omstrukturera modellen så att 

påverkansfaktorerna belyses och under dessa vad som påverkar dessa. Vi fann även att 

en av de faktorer som vi efter den teoretiska härledningen klassificerat som 

påverkansfaktor snarare tedde sig som en förutsättning och vi valde därför att lägga den 

utanför nivåerna för att tydliggöra detta. 

 

Vad dessa två modeller implicerar för slutsatsen och syftet är, att vi med hjälp av denna 

uppsats belyst och utforskat dels vad som tidigare forskning kartlagt som påverkande 

faktorer i arbetet med ständiga förbättringar och organisatoriskt lärande och dels vad som 

vi funnit empiriskt i vårt studerade fall. Detta ledde till vissa modifieringar och 

utvecklingar av vår teoretiska modell och en slutsats från detta är därför att generiska 

modeller kan fungera som en guide i strävan att kartlägga påverkansfaktorer och för att 

förstå dem, men det förklarar inte hur och vad som är viktigt i specifika fall. Därav är det 

av betydelse att studera faktorer som påverkar utfallet istället för enbart strategier, 

metoder och strukturer för implementation i verksamheten. 
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6.2 Vad kan denna studie bidra med?  

Vad vi skulle vilja belysa är, att en kartläggning över påverkande faktorer som påverkar 

både ständiga förbättringar och organisatoriskt lärande, både har ett teoretiskt och ett 

empiriskt värde då detta skulle kunna leda till att man finner ytterligare synergier de båda 

områden emellan. Vi frågade oss flertalet gånger under studiens lopp, varför man inte 

hanterar dem tillsammans just för att det finns så stora likheter. Den modell som vi tagit 

fram och omarbetat skulle kunna vara behjälplig både för företag som vill utforska de 

båda områdena och vill undersöka vilka faktorer som tycks vara av extra vikt att ta hänsyn 

till eller arbeta med. Den kan också vara till hjälp för forskare som precis som vi är 

intresserade av synergierna däremellan. Vår studie är inte generaliserbar i den 

bemärkelsen att det finns en modell som går att applicera på vilket företag eller 

organisation som helst utan fungerar snarare som en kartläggning intressenter kan 

använda sig av i ett begynnande stadium för att förstå vilka faktorer som kan påverka och 

på vilken nivå i organisationen. 

 

Då denna studie varit begränsad av bland annat tid och på så sätt omfattning, har vissa 

avgränsningar varit nödvändiga. På grund av detta skulle det vara intressant att se vidare 

forskning inom det vi påbörjat. Intressant skulle vara om fler delar inom Saab AB som 

organisation studerades för att kunna jämföras och eller om andra branscher eller 

industrier kunde studeras utifrån samma kriterier, för att på så sätt upptäcka skillnader 

och eller likheter. Ytterligare skulle förståelse och hur man skapar förståelse vara 

intressant att studera mer djupgående, då detta visat sig vara av betydelse. Likaså att 

fortsätta på spåret kommunikation, policy- och informell kommunikation, för att studera 

vilka förutsättningar det kan skapa.  
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