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Förord 
 
Är du en gruppledare, eller chef över flera gruppledare, som inte är helt nöjd med hur 
arbetet med ständiga förbättringar fungerar idag ska du följa handlingsplanen i detta 
examensarbete steg för steg. 
 
Det finns idag mycket kunskap om ständiga förbättringar. Forskning på framgångsrika 
företag har kartlagt framgångsfaktorer mm. Ledningens engagemang är mycket viktigt för 
att lyckas, men hur gör en gruppledare om inte högsta ledningen eller närmaste chefen är 
engagerad?  
 
Detta examensarbete ger en gruppledare en tydlig handlingsplan att följa med sina 
medarbetare för att lyckas med ständiga förbättringar. Jag är övertygad om att den dagen då 
några gruppledare är framgångsrika kommer högsta ledningen och övriga chefer bli 
engagerade. Resultat skapar engagemang! Det är inte lätt och det kräver några gruppledare 
som tar initiativet och kör på övertygade om att allas engagemang i gruppen runt små 
ständiga förbättringar skapar positiva resultat. Själv är jag 100% övertygad, eftersom jag 
gjort denna resa flera gånger själv. Första gången på godisfabriken Svea Choklad 1992. Med 
handlingsplanen i detta examensarbete hade mina resor varit mycket enklare. 
 
Om du är en gruppledare – tänk inte för mycket på om och hur du ska göra – kör igång direkt 
med Helen och Julias handlingsplan! 
 
 
Lars Nilsson 
Grundare C2 Management AB  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Sammanfattning 
Många företag upplever en stor ambivalens mellan att se snabba ekonomiska resultat och 
att bygga upp ett hållbart kvalitetsarbete. Samhället kräver de senaste högteknologiska 
lösningarna och företag som inte följer med i utvecklingen riskerar att förlora sin ställning på 
marknaden. För att säkerställa högsta kvalitet på produkter och tjänster har man utifrån den 
japanska företagskulturen utvecklat diverse förbättringskoncept exempelvis Kaizen, TQM 

och Lean Production. Den avgörande faktorn för hur framgångsrikt dessa koncept 
implementeras i västvärlden har visat sig bero på en engagerad ledning vad gäller 
kvalitetsarbete. De japanska ledningsfilosofierna bygger på en långsam uppbyggnad av 
ledarskapet, något som den västerländska omgivningens krav ofta inte ger utrymme för.  
 
En annan bidragande faktor till att japanska företag lyckats med förbättringsarbete är att de 
ständigt frågar efter och lyssnar till medarbetares idéer. C2 Management AB, konsulter inom 
Ständiga förbättringar, har insett vikten av att ta tillvara på förbättringsförslag. Som ett 
verktyg för att kringgå en oengagerad ledning och samtidigt använda sig av medarbetares 
idéer har checklistan, Den vakne teamledaren, tagits fram som resultat av ett tidigare 
examensarbete på C2 Management AB. Checklistan bygger på framgångsfaktorer och 
innehåller sju aktiviteter för team att lyckas med förbättringsarbete. Checklistan är enkel och 
konkret i sin utformning för att den ska kunna anpassas till respektive verksamhet.  
 
Man har på C2 Management AB sett en svårighet för företag att ta till sig och anpassa nytt 
material till verksamheten. Det fanns därför i deras intresse att utreda huruvida checklistan 
använts. Syftet med detta examensarbete är därför att utvärdera checklistan, Den vakne 

teamledaren, i praktiken och identifiera förbättringsmöjligheter. Projektet inleddes med en 
omfattande förstudie där representanter som beställt checklistan kontaktades. Resultatet 
visade på att ingen, i dagsläget, hade använt checklistan och att enkelheten bidrog till en 
oförståelse. Den fortsatta studien, litteraturstudie och multipel fallstudie, riktades därför 
mot att kunna ge praktiska anvisningar för aktiviteterna i checklistan samt undersöka 
förutsättningar för att komma igång med förbättringsarbete.  
 
Åtta litterära verk studerades och fyra företag besöktes. I examensarbetet har diverse 
förutsättningar och praktiska erfarenheter för att komma igång med förbättringsarbete 
identifierats. Dessutom har checklistans fyra fokusområden; mål, resultat, uppmuntran och 
utbildning studerats närmare i syfte att utreda checklistan vidare.  
 
En genomgående trend och svårighet för alla kontaktade företagsrepresentanter har varit 
att komma igång med att använda checklistan. Därför utvecklades en handlingsplan, 
innehållande tio steg, som ett hjälpmedel för att komma igång med både förbättringsarbete 
och med checklistan. Målet med handlingsplanen är att på sikt skapa en förbättringskultur. 
De tio ingående stegen bygger på det resultat som framkommit från alla tre moment i 
studien; förstudie, litteraturstudie och multipel fallstudie samt på checklistans 
fokusområden. Utformningen och grundtanken med handlingsplanen är att det finns en röd 
tråd att följa, konkreta aktiviteter föreslås samtidigt som den är tillräckligt generell för att 
anpassas till olika verksamheter.  
 
 
 
 



 
 

 
Abstract 
Many companies experience a great ambivalence between economical results and a 
sustainable quality management. Companies which do not follow the society’s demands of 
the latest high technological solutions, risk lose their position on the market. To assure the 
highest quality of products and services, a number of quality concepts have been developed 
from the Japanese corporate culture; Kaizen, TQM and Lean production. When it comes to 
implement these concepts the essential element has proved to be a committed leadership in 
terms of quality. The foundation of the Japanese management philosophies is a long term 
commitment, which the high demands western society often does not allow.  
 
The ability to listen to and ask for ideas among coworkers is another contributing success 
factor for the Japanese companies. C2 management AB, a consulting firm within Continuous 
improvements, has realized the importance of collecting coworker’s suggestions for 
improvements. The check-list, The alert team-leader, has been developed as a result of a 
former master thesis at C2 Management AB. This is a tool to get round an uncommitted 
management and at the same time listen to ideas. The check-list contains seven activities for 
teams to succeed and is based on success factors within Continuous improvements. The 
check-list is simple and concrete to use which makes it adaptable for different operations.  
 
C2 Management AB has seen a difficulty for companies to adjust new materials to their 
organizations. To investigate whether the check-list has been used or not was therefore in 
their interest. The purpose of this master thesis was to evaluate the check-list in practice and 
to identify improvement possibilities. The project was initiated with a major pre-study in 
which company representatives who had ordered the check-list was contacted. The result 
indicated that no one so far had used the check-list and that the simplicity brought out 
incomprehension. The consecutively literature review and multiple case-study was therefore 
focused to give practical directions for the activities in the check-list. Since there is an 
obvious problem to implement Continuous improvements these studies were also focused 
on success factors within this topic.  
 
This master thesis comprises a literature review of eight publications and a multiple case-
study in which four companies were visited. In these studies a diversity of pre-requisites and 
practical experiences in implementation of Continuous improvements has been identified. 
Also the four focus areas; goal, results, encouragement and education has been studied with 
the purpose to investigate the check-list further.  
 
A reentering trend and difficulty among all contacted representatives was the inability to 
implement the check-list in the organization. With this in hand, an action-plan containing ten 
steps was developed. The goal was to ease the implementation of the check-list but also 
Continuous improvements and in the long create an improvement culture. The included ten 
steps are based on the result of all three studies; pre-study, literature review and multiple 
case-studies as well as the focus areas of the checklist. The action-plan is designed as general 
as possible for any organization to implement. Each step contains a concrete activity and 
gives a genuine training in problem solving. 
 



 
 

Disposition 
Detta avsnitt beskriver kortfattat innehållet i varje kapitel. Syftet är att läsaren enklare ska 

kunna orientera sig i rapporten. 

 

1. Inledning 

I detta första kapitel introduceras uppdragsgivaren, C2 Management AB. Dessutom beskrivs 
bakgrunden samt det problem som ligger till grund för projektet. Sedan specificeras syfte, 
mål, frågeställningar samt avgränsningar med examensarbetet.  

2. Metod 

I detta kapitel beskrivs de tre ingående momenten i projektet; förstudie, litteraturstudie 
samt multipel fallstudie. Arbetsprocessen specificeras med motiv och val av vetenskaplig 
samt analytisk metod.  

3. Förstudie 

I detta kapitel presenteras förstudien i form av telefonintervjuer med syfte att utvärdera 
checklistan, Den vakne teamledaren.  Resultaten diskuteras sedan för att ligga till grund för 
vidare studier. 

4. Litteraturstudie 

Detta kapitel är indelat efter författare och vidare inom fem fokusområden; förutsättningar 
för att komma igång med förbättringsarbete, mål, resultat, uppmuntran och utbildning. De 
viktigaste aktiviteterna för organisationer att arbeta med inom respektive område 
sammanfattas i slutet av detta kapitel. 

5. Seminarier 

Data har utöver de tre ingående momenten förstudie, litteraturstudie samt multipel 
fallstudie hämtats från C2 Management ABs anordnade seminarier och konferenser. I detta 
kapitel presenteras dessa resultat under samma fem fokusområden som för 
litteraturstudien. 

6. Multipel fallstudie 

Kapitlet är indelat efter de fyra besökta företagen; Camfil Svenska AB, Coca-Cola Drycker 
Sverige AB, Clarion Hotel Sign samt Sonoco-Alcore AB.  Inledningsvis beskrivs respektive 
företag kortfattat. Därefter följer en sammanställning av de intervjuer och observationer 
som gjorts för de fem fokusområdena. Dessutom presenteras resultatet från utvärderingen 
av checklistan, Den vakne teamledaren. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av de 
viktigaste aktiviteterna som framkommit från den multipla fallstudien. 

7. Analys   

I detta kapitel diskuteras resultatet utifrån de frågeställningar som kompletterar syftet. En 
slutsats från respektive frågeställning har dessutom dragits.  

8. Handlingsplanen 

I detta kapitel presenteras handlingsplanen som utformats utifrån de resultat som 
genererats under projektets gång. Handlingsplanens utformning och ingående steg beskrivs 
övergripande. 

9. Diskussion 

En diskussion av de val som gjorts genom hela projektet förs i detta kapitel, exempelvis val 
av litteratur och metod. Författarna ger även rekommendationer för framtida projekt och 
diskuterar huruvida projektet präglats av externa faktorer.  

10. Slutsatser 

I detta kapitel presenteras de viktigaste slutsatserna från respektive studie.  
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1 Inledning 
I det inledande kapitlet beskrivs uppdragsgivaren, C2 Management AB, bakgrunden till 

examensarbetet samt dess syfte och mål. 

 

1.1 C2 Management AB  
C2 Management AB bildades 1999 av Lars Nilsson. Lars Nilsson har tidigare varit med och 
startat upp förbättringsarbete på Candelia och arbetat som konsult på Consultus. C2 
Management AB startades som ett management konsultföretag där fokus låg på att få 
företag att komma igång att arbeta med Kvalitet och Ständiga förbättringar.  
 
C2 Management ABs vision är att deras kunder ska bli bäst i världen att ta tillvara på 
medarbetares idéer. För att nå dit är de verksamma på tre plan, de bedriver 
konsultverksamhet för förbättringsarbete och anordnar nätverk, seminarier och konferenser 
för verksamhetsutveckling samt drift och underhåll av förbättringsarbeten. Dessutom hyr de 
ut System C2TM. System C2TM är ett webbaserat förbättringsverktyg som stödjer företag 
inom Kvalitet och Ständiga förbättringar. Det fungerar för alla typer av ärendehantering som 
förbättringsförslag, avvikelser, kundsynpunkter och revisioner (www.c2management.se, A). 
 

1.2 Bakgrund  
Svenska organisationer har de senaste årtiondena fokuserat på att införa olika 
förbättringskoncept, exempelvis Kvalitetscirklar, Kaizen, Lean Production och Sex Sigma1. 
Sörqvist (2004) påpekar även ett ökat intresse att arbeta med mer övergripande 
kvalitetsmodeller som ISO-certifiering, Kvalitetsprismodeller och Total Quality Management 
(TQM). Total Quality Management kallas på svenska för totalkvalitet (Sörqvist, 2003) eller 
offensiv kvalitetsutveckling (Klefsjö & Bergman, 2001). Begreppet handlar enligt Klefsjö & 
Bergman (2001) om att aktivt förebygga, förändra och förbättra verksamheten snarare än 
att kontrollera och reparera. Idag försöker organisationer, både inom offentlig och privat 
sektor, se kvalitetsarbetet som en integrerad del av verksamheten. Arbetet med 
kvalitetsutveckling bygger på ledningens engagemang för kvalitetsfrågor. Man fastställer 
företagets syn på kvalitetsarbete i form av kvalitetspolicy samt genom att stödja 
kvalitetsaktiviteter både ekonomiskt och moraliskt men även med andra resurser i form av 
tid och material.  
 
Klefsjö & Bergman (2001) talar om hörnstenar inom offensiv kvalitetsutveckling med 
engagerat ledarskap som grund, figur 1.1. Hörnstensmodellen bygger på att man inom alla 
organisationer ska sätta kunden i centrum eftersom det är de som i slutänden värderar 
kvaliteten av produkten eller tjänsten. För att sedan bygga upp ett engagerat ledarskap med 
kunden i fokus ska ledaren enligt Klefsjö & Bergman (2001) arbeta utifrån de fyra 
hörnstenarna; Arbeta med processer, skapa delaktighet, basera beslut på fakta och arbeta 
med ständiga förbättringar. Att arbeta med Ständiga förbättringar är en väsentlig del av 
arbetet för ledaren, både för att kunna möta framtida kundförväntningar och för att skapa 
en attraktiv arbetsplats för medarbetare. Dessutom skapar det en stabil grund för företag att 
utvecklas från. 
 

                                                      
1 För definition se bilaga 1, Begreppsordlista 
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Figur 1.1 -Hörnstensmodellen för offensiv kvalitetsutveckling och engagerat ledarskap. 

 
Hörnstenen om Ständiga förbättringar är enligt Klefsjö & Bergman (2001) en mental bild av 
att allting kan göras bättre än det görs idag, det handlar således om både stora och små 
förbättringar. Kvalitetsbegrepp tolkar Ständiga förbättringar olika, inom Sex Sigma fokuserar 
man exempelvis på statistiska metoder för att förbättra processer. Inom Kaizen å andra 
sidan ligger fokus på det systematiska arbetet för att åstadkomma Ständiga förbättringar, 
exempelvis att ha system som hanterar förbättringsförslag från medarbetare. Det har även 
visat sig att små förbättringar är de som verkligen ger resultat eftersom de är lättare att 
implementera och anpassa sig till (Klefsjö & Bergman, 2001). 
 
En förutsättning för att framgångsrikt driva Ständiga förbättringar samt arbeta med 
kvalitetsfrågor är att man har teamledare2 i organisationen. Enligt Forsberg (2007) ska en bra 
teamledare vara aktiv och intresserad. Den ska dessutom sätta upp mål som gruppen sedan 
arbetar utifrån. Medarbetarna måste känna att teamledaren deltar i förbättringsarbetet och 
inte bara dirigerar. Från undersökningar som utförts av bland annat Nuteck ser man ett 
tydligt samspel mellan organisationens lönsamhet och ett fungerande ledarskap (Ulf Nilsson, 
2005). 
 
Det har gjorts flera studier på vilka framgångsfaktorer, både mjuka faktorer och konkreta 
verktyg, som är väsentliga för att teamet ska lyckas med sitt förbättringsarbete. Det är viktigt 
att teamledaren känner till dessa för att kunna bedriva förbättringsarbetet effektivt. Med 

hjälp av framgångsfaktorerna har Ramström & Stridh (2008), tidigare examensarbetare på 
C2 Management AB, avsnitt 4.5 , tagit fram konkreta aktiviteter för teamen att arbeta 
utifrån. Resultatet blev en checklista för teamledare, Den vakne temaledaren

3
. Checklistan 

visar enkelt och systematiskt hur man kan bedriva arbetet med Ständiga förbättringar. Den 
grundar sig i hur framgångsrika team har byggt upp sitt förbättringsarbete samt den senaste 
forskningen inom Ständiga förbättringar. Nedan, figur 1.2, visas de aktiviteter checklistan 
innehåller. 

                                                      
2 Ansvarig person för team mellan 5-12 personer, utan ledare under sig i hierarkin. 
3 Checklistan, Den vakne teamledaren kommer fortsättningsvis benämnas som checklistan. 
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Figur 1.2- Checklistan, Den vakne teamledaren. 

 
Checklistan utformades för att man som teamledare skulle kunna lyfta sitt teams 
förbättringsarbete utan något direkt stöd från högre ledning. Tanken är att teamledaren 
systematiskt ska bocka av de aktiviteter som utförts, att målen visas och följs upp, att man 
visat på framgångsrika förbättringar, gett beröm och firat framgångar etc. Teamledaren ska 
även notera antalet inlämnade förslag samt genomförda förbättringar. Att använda 
checklistan bidrar med att man på ett enkelt sätt kan få en övergripande bild över hur 
konsekvent man är som teamledare att utföra de ovanstående aktiviteterna, för att hela 
tiden sträva efter att bli bättre. Checklistan beställs av C2 Management ABs kunder och 
andra intressenter på hemsidan, www.c2management.se. Där återfinns även en inledande 
text, hur och varför checklistan tagits fram samt en direktlänk till det fullständiga 
examensarbetet, bilaga 2.  
 
 
 

  

MÅLMÅLMÅLMÅL v. 1v. 1v. 1v. 1 v. 2v. 2v. 2v. 2 v. 3v. 3v. 3v. 3 v. 4v. 4v. 4v. 4 TotalTotalTotalTotal v. 5v. 5v. 5v. 5 v. 6v. 6v. 6v. 6 v. 7v. 7v. 7v. 7 v. 8v. 8v. 8v. 8 TotalTotalTotalTotal

Följ upp och visa teamets mål √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ /4/4/4/4 √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ /4/4/4/4

RESULTATRESULTATRESULTATRESULTAT
Antal inlämnade förbättringar stststst stststst stststst stststst stststst stststst stststst stststst stststst stststst

Antal genomförda förbättringar stststst stststst stststst stststst stststst stststst stststst stststst stststst stststst

Visa framgångsrika förbättringar √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ /4/4/4/4 √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ /4/4/4/4

UPPMUNTRANUPPMUNTRANUPPMUNTRANUPPMUNTRAN
Ge beröm / Fira framgångar med teamet √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ /4/4/4/4 √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ /4/4/4/4

Fråga efter idéer och problem √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ /4/4/4/4 √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ /4/4/4/4

UTBILDNINGUTBILDNINGUTBILDNINGUTBILDNING
Höj teamets kompetens hhhh hhhh hhhh hhhh hhhh hhhh hhhh hhhh hhhh hhhh  

CHECKLISTACHECKLISTACHECKLISTACHECKLISTA
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1.3 Problemformulering 
Imai (1991) talar om skillnader i företagskultur mellan japanska och västerländska samt 
amerikanska företag och den tycks bland annat ligga i begreppet Kaizen. Kaizen är en 
sammansättning av två japanska ord och betyder ”ständiga förändringar mot det 
bättre”,dvs. Ständiga förbättringar. Begreppet bygger på de traditionella japanska 
filosofierna om tydligt ledarskap och harmoni. 
 
Enligt Helling & Helling (2001) har västerländska företag studerat de framgångsrika japanska 
företagen och insett att japanska ledningsfilosofier grundar sig på helt andra faktorer jämfört 
med vad de själv använder sig av. Filosofierna kallas för Hoshin Planning och började 
utvecklas i Japan i av början 1970-talet. Hoshin Planning bygger på ett starkt 
ledarengagemang som tillsammans med gemensamma utvecklingsprogram skapar en stark 
företagskultur. Ledarna i de japanska företagen började sin karriär i botten av företagets 
rang och arbetade sig sakteliga uppåt, vilket medförde att när de slutligen satt som ledare 
hade de en enorm erfarenhet och kunskap om hela verksamheten. Denna ledarstil var 
stödjande och personalutvecklande vilket var anledningen till att de bästa japanska 
företagen blev framgångsrika i att engagera alla medarbetare i Ständiga förbättringar.  
 
Man har, utifrån de japanska företagskulturena, tagit fram ledningsfilosofier innehållande 
metoder och konkreta verktyg, exempelvis Kvalitetscirklar, TQM och Lean Production, som 
ska hjälpa ledare att arbeta med kvalitetsfrågor och Ständiga förbättringar.  
 
C2 Management AB anordnar kurser och seminarier där forskare och duktiga praktiker inom 
Ständiga förbättringar ger inspiration till teamledare, kvalitetschefer, verksamhetsplanerare 
etc. Det har även gjorts examensarbeten på C2 Management AB för att förenkla hantering av 
exempelvis förslagsverksamhet samt för att utveckla enkelt material för teamledare att 
använda i arbetet med Ständiga förbättringar. Trots alla studier som gjorts, material som 
tagits fram och kurser som anordnas kvarstår ett grundläggande problem, att komma igång 
med förbättringsarbetet (Christopher Bergström, muntlig kommunikation 2008-08-04).  
 
Som nämnts tidigare har Ramström & Stridh (2008) utarbetat en checklista. Utformningen av 
checklistan färdigställdes under våren 2008 och har sedan dess delats ut i ca 1500 exemplar 
till över 100 företagsrepresentanter. Hur frekvent denna sedan har används var vid detta 
examensarbetes start ännu inte utrett, inte heller huruvida det krävs en viss mognadsgrad i 
förbättringsarbetet för att kunna använda checklistan. Fördelen med checklistan är att den 
innehåller konkreta aktiviteter och är enkel att använda. Författarna av checklistan hade vid 
projektets inledning förhoppning om att hinna göra en pilotstudie där checklistan testades i 
olika organisationer för att sedan göra ytterligare förbättringar. På grund av tidsbegränsning 
i examensarbetet fanns det dock ingen möjlighet. Det finns därför ett intresse från 
författarna av checklistan, C2 Management AB samt av författarna själva att utvärdera 
användandet. 
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1.4 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att utvärdera checklistan, Den vakne teamledaren, i praktiken 
och identifiera förbättringsmöjligheter. 

 

1.5 Mål 
Målet med examensarbetet är att öka och underlätta användningen av checklistan, Den 

vakne teamledaren. 

 

1.6 Frågeställningar 
För att förtydliga syftet har följande frågeställningar arbetats fram: 

 

• Vilka svårigheter finns det med att komma igång med användandet av checklistan? 
• Hur arbetar teamledare med checklistan (veckovis uppföljning/stöd/anpassad till 

verksamheten)? 
• Vilka förutsättningar/mognadsgrad måste vara uppfyllda för att teamledaren ska 

använda checklistan som ett verktyg i förbättringsarbetet? 
• Finns det behov av kompletterande material som skulle kunna förenkla 

användandet? 
• Hur kan checklistan förbättras? 

 

1.7 Avgränsningar 
Projektet avgränsas till: 
 

• Att endast studera företag inom den privata sektorn. 
• Att endast studera företag som påstår sig vara framgångsrika i sitt förbättringsarbete. 
• Att ej ta hänsyn till arbetslagens storlek. 
• Att i resultatet ej ta hänsyn till företagsspecifika faktorers inverkan, exempelvis 

företagens storlek.  
• Att i resultatet ej ta hänsyn till organisatoriska faktorer, exempelvis arbetssätt. 
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2 Metod  
Författarna har valt att använda sig av tre undersökningsansatser, inledande telefonintervjuer följt av 

en litteraturstudie samt multipel fallstudie. Information har även hämtats från C2 Management ABs 

anordnade seminarier och konferenser. I följande avsnitt diskuteras de undersökningsansatser 

författarna valt, risker med dem samt motiv till valen. 

 

2.1 Metodteori 
 

2.1.1 Vetenskaplig metod 
Många författare, bland annat Merriam (1988) och Holme & Solvang (1997) skiljer mellan 
kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod. Kvantitativa metoder är enligt Holme & Solvang 
(1997) mer formaliserade och strukturerade, man är ute efter att göra formaliserade 
analyser, jämförelser och bekräfta en hypotes. Holme & Solvang (1997) beskriver att 
kvalitativa metoder däremot innebär en ringa grad av formalisering. Metoden har ett 
primärt och förstående syfte. Det centrala är att samla in information för att få en djupare 
förståelse samt att beskriva en helhet av det område man studerar. Merriam (1988) menar 
att det ofta förekommer fallstudier i den kvalitativa forskningsmetoden och belyser vikten av 
forskarens roll. Forskaren är det främsta instrumentet för både insamling och analys av 
informationen. Därför måste forskaren bokstavligen söka upp människor, situationer eller 
platser för att undersöka hur människor beter sig i sin ”naturliga” miljö.  
 
De inledande telefonintervjuerna hade ett kvalitativt syfte då det handlade om att definiera 
de förbättringsmöjligheter som finns med checklistan samt behovet av kompletterande 
material. Även för den multipla fallstudien var det den kvalitativa metoden som nyttjades. 
Författarna ville på djupet studera och observera de företeelser och framgångsfaktorer som 
ligger till grund för huruvida checklistan används effektivt.  
 
Beroende på vilken förkunskap intervjuaren har finns det enligt Lantz (2003) olika sätt att dra 
slutsatser. Lantz (2003) skiljer mellan induktivt och deduktivt angreppssätt. Induktiv studie 
innebär att det sedan tidigare finns en teori och en hypotes kan formuleras om resultatet 
från studien. Deduktiv studie å andra sidan används när ingen teori eller modell finns, man 
studerar då det enskilda fallet och drar utifrån de observationer en allmängiltig slutsats. 
Både begreppet induktion och deduktion bygger på att forskaren/undersökaren har en 
uppfattning om vad som skall belysas. 
 
Författarna valde ett tillvägagångssätt av deduktiv karaktär eftersom ingen hypotes ställts 
samt att ingen vetskap fanns om vilka frågor som skulle spela betydande roll vid 
examensarbetets start. Syftet var snarare att undersöka och finna förbättringsmöjligheter 
med checklistan, vilket på förhand inte fanns några teorier om. 

  

2.1.2 Förstudie 
Enkäter och intervjuer används enligt Ejvegård (1996) alltmer när det gäller att samla in 
uppgifter till uppsatser och examensarbeten. Ifall man har standardiserat intervjun och 
bestämt sig för vilka frågor som skall vara med är det viktigt att ställa dessa frågor ,i den mån 
möjligt, ordagrant,. Detta förbättrar möjligheterna att jämföra svaren från respondenterna. 
Enkäter passar bättre när ”vanligt folk” ska intervjuas och inte experter eftersom man då vill 
få fram attityder och åsikter. 
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Författarna valde att som alternativ till en enkätundersökning göra telefonintervjuer, dels för 
att höja deltagandet och dels för att ge respondenterna möjlighet att tala fritt. 
Telefonintervjuerna valde författarna att använda som en förstudie. Detta berodde på att 
författarna inte kände att de vid examensarbetets inledning hade tillräcklig kunskap eller 
erfarenhet för att inse vilka svårigheter som kunde påträffas med checklistan i praktiken. 
Litteraturstudien och de djupgående intervjuerna kunde på så sätt riktas mot de 
frågeställningar som vidare uppkommit under telefonintervjuerna.  
 

2.1.3 Fallstudie  
Ejvegård (1996) beskriver olika vetenskapliga metoder, dvs. den metod man valt för att 
närma sig det ämne man ska behandla. Dessa är; deskription, fallstudier, klassificering, 
kvantifiering, hypotesprövning, teoribildning, modellbildning, komparation och prediktion.  
 
Enligt Bell (2000) är den stora fördelen med fallstudiemetoden att den gör det möjligt för 
forskaren att koncentrera sig på en speciell händelse eller företeelse och att forskaren kan få 
fram faktorer som påverkar företeelsen. Inom fallstudier är observation och intervju de 
vanligaste tillvägagångssätten.  
 
Det finns dock enligt Bell (2000) risker med att göra fallstudier. Det man framförallt 
framhäver är svårigheten med att via oberoende källor kontrollera informationen. De som 
ställer sig kritiska till fallstudiemetoden påpekar att det normalt sett inte går att generalisera 
resultaten och ifrågasätter värdet med att studera en enstaka händelse eller företeelse.  
 
Eftersom författarna hade ett specifikt ämnesområde att studera och ett syfte som 
fokuserade på en specifik företeelse är ändå fallstudie den metod som kändes självklar. För 
att kunna generalisera och dra slutsatser valde författarna att göra en multipel fallstudie, 
dvs. intervjuer och observationer på olika företag och organisationer.  
 

2.2 Datainsamling 
Ofta delar man in data i sekundär- respektive primärdata. Litteratur som behandlar ett ämne 
utan att vara en undersökning kallas sekundärdata. Primärdata är till skillnad från 
sekundärdata en undersökning beskriven av den person som utfört undersökningen. 
(Hartman, 2004). Sekundärdata ger ofta inte tillräckliga detaljer för att kunna dra slutsatser, 
den är ofta vinklad eftersom det är svårt att vara objektiv i summering av skrivet material. 
Hartman (2004) menar därför att man i så stor utsträckning som möjligt ska använda 
primärdata.  
 
Författarna använde såväl sekundära som primära källor. De sekundära källorna fungerade 
som en introduktion till ämnet Ständiga förbättringar och de identifierade 
framgångsfaktorerna. Större delen av analysen lades på de primära källorna för att få en 
djupare kunskap och för att kunna dra relevanta slutsatser. Författarna valde att innan de 
djupgående intervjuerna göra inledande telefonintervjuer för att definiera specifika 
problemområden. Förstudie och en omfattande litteraturstudie där flertalet böcker, artiklar 
samt ett examensarbete  studerades och användes sedan som underlag till den multipla 
fallstudien. Data samlades in enligt figur 2.1.  
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2.1 – Datainsamling. 

2.2.1 Sekundärdata 

Litteraturstudie 

Lantz (1993) påpekar vikten av att förbereda sig inför intervjutillfällen, hon menar att det 
ofta är svårt att reparera misstag. Ju mer tid som lagts ner på förarbetet, desto färre blir 
misstagen. Ett av de vanligaste misstagen är att datainsamlingen påbörjas för tidigt. 
 
Litteraturstudien sker i två syften dels ville författarna få en djupare kunskap inom området 
Ständiga förbättringar och de framgångsfaktorer som är definierade idag. Litteraturstudien 
användes som en vidare utredning av de problem som identifierades under förstudien. 
Sökningar av litteratur har gjorts på allmänna bibliotek, internet, C2 Management ABs 
artikelarkiv och boksamling. Viss litteratur har även hämtats efter rekommendationer om 
aktuell forskning. Exempel på sökord som har används är Ständiga förbättringar, 

kvalitetsutveckling, förslag, motivation, delaktighet samt gruppdynamik. Även de engelska 
motsvarigheterna till dessa; Continuous improvements, TQM, ideas, motivation, participation 

och teambuilding har använts.  
 

Val av litteratur 

För att inledningsvis få en bred och senare djup kunskap om det problemområde 
examensarbetet belyser har författarna valt att studera såväl vetenskapliga artiklar som 
populärvetenskapliga böcker. Dessutom har det tidigare examensarbete, Att lyckas med 

Ständiga förbättringar – en checklista för teamledare, som ligger till grund för detta arbete 
studerats. För att undvika en eventuell partisk bild inom området kvalitetsutveckling och 
Ständiga förbättringar har författarna valt att i den mån möjlig inte studera samma källor 
som det tidigare examensarbetet. Författarna har fokuserat på litteratur från de senaste tio 
åren, dvs. från 1998 och framåt. Dock har äldre, mer klassisk kvalitetslitteratur behandlats. 
Totalt har fyra populärvetenskapliga böcker studerats i litteraturstudien. Syftet var att 
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identifiera framgångsfaktorer för att komma igång med förbättringsarbetet samt för att 
arbeta med aktiviteterna i checklistan; mål, resultat, uppmuntran och utbildning. Sörqvist 
(2003) har arbetat som konsult, forskare och rådgivare i Ständiga förbättringar. Han ger 
konkreta verktyg och metoder för hur man arbetar inom ämnet. Robinson & Schroeder 
(2004) beskriver hur man kan ta vara på medarbetares idéer, detta efter studier som gjorts 
på 150 företag och organisationer i 17 länder. Crosby (1988) har mer än 30 års erfarenhet av 
ledarpositioner och beskriver hur man som ledare kan leda sin organisation mot framgång 
genom kvalitetsarbete. Helling & Helling (2001) har stor erfarenhet från näringslivet vad 
gäller kvalitetsutmärkelser och ledningssystem. De har sammanfattat denna erfarenhet i en 
handbok för ledare att utveckla sin verksamhet. För att komplettera de fyra 
populärvetenskapliga böckerna samt belysa andra faktorer som är viktiga i arbetet med 
Ständiga förbättringar har dessutom tre vetenskapliga artiklar studerats. Dessa har 
fokuserats på motivation och förbättringsarbete samt grupper och förbättringsarbete. Park 
Dahlgaard & Dahlgaard (2003) behandlar de humana attributen vid implementering av 
kvalitetsutveckling. Eklund (2003) beskriver hur organisationer kan skapa förutsättning för 
delaktighet. Schats & Abdelshafi (2005) beskriver ett praktikfall där grupper och 
gruppdynamik belyses.  
 
Data från seminarier och konferenser 

Under examensarbetets gång har författarna fått möjlighet att delta på C2 Management ABs 
anordnade seminarier och konferenser. Syftet är att ta del av framgångsrika erfarenheter 
vad gäller förbättringsarbete, både från forskare och från företagsrepresentanter men även 
från C2 Management ABs egna konsulter.  
 

2.2.2 Primärdata 
Intervjuer och observationer 

Eftersom användandet av checklistan, inte var utrett inledde författarna insamlingen av 
primärdata genom att göra omfattande telefonintervjuer där företagsrepresentanter 
kontaktades. Detta för att få en bild av första intrycket av checklistan och för att identifiera 
förbättringsmöjligheter som dessa personer stött på inledningsvis. Personerna intervjuades 
enligt intervjuguide 1, bilaga 3. Senare utfördes även observationer samt djupare intervjuer 
med representanter från fyra olika organisationer. Dessa intervjuades enligt intervjuguide 2, 
bilaga 4. Syftet var att utreda användningen med checklistan samt att få en bild av hur 
organisationer kommer igång med förbättringsarbetet men även hur företagen arbetar med 
de olika aktiviteterna i checklistan. Observationerna hade för avsikt att få en bild av hur 
företagen arbetar praktiskt genom att studera arbetssätt och miljön på arbetsplatsen. 
 
Val av intervjuform 

Den kvalitativa studien har enligt Svensson & Starrin (1996) som målsättning att identifiera 
eller upptäcka ännu inte kända eller otillfredsställande företeelser, egenskaper eller 
innebörder. Den kvalitativa intervjun ses mer som ett väglett samtal med fördefinierat tema. 
Intervjuarens roll är medskapande och kan påverka intervjuns resultat. Man är intresserad 
av att försöka upptäcka vad som händer och sker snarare än att bestämma omfattningen av 
något. Den kvalitativa intervjun är icke standardiserad och utgår från ett antagande om att 
man från början inte kan veta vilka frågor som är viktiga.  
 

Ett sätt att beskriva vilken form av intervju man vill använda sig av är enligt Lantz (1993) att 
utgå från skillnader i struktureringsgrad. En intervju kan vara helt öppen vilket betyder att 
intervjuaren ställer en öppen fråga som sedan den tillfrågade kan utveckla sina tankar fritt 
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kring. Intervjun kan också vara helt strukturerad, med frågor formulerade i förväg och 
förutbestämda svarsalternativ.  
 
Inledningsvis gjordes telefonintervjuer där undersökningsgruppen var relativt stor, 29 
personer, val av intervjuform är öppen riktad, med fördefinierade frågor. Eftersom 
huvudsyftet var att utvärdera checklistan var intervjuformen kvalitativ. Detta trots att 
resultatet presenterades kvantitativt samt att antalet personer som börjat använda 
checklistan bestämdes. 
 
I de senare djupgående intervjuerna var undersökningsgruppen förhållandevis liten, fyra 
olika företag, vilket till fullo stöder valet av intervjuformen, öppen riktad. Öppen eftersom 
resultaten man är ute efter är av kvalitativ grad och riktad då författarna innan 
intervjutillfället har skrivit ner ett flertal frågor att utgå från. Författarna såg även till att det 
fanns utrymme för fördjupningar och följdfrågor i det som intervjuaren fann meningsfullt. 
Tillvägagångssättet som författarna valde för de djupgående intervjuerna var kvalitativ, 
eftersom man ville identifiera framgångsrika företeelser inom förbättringsarbetet. 
Författarna ville dessutom kunna vara med och påverka intervjun och diskutera de möjliga 
lösningar som finns på problem representanter stött på med checklistan.  
 
Författarna valde att dela upp arbetsuppgifterna under intervjutillfället så att den ena ställde 
frågor medan den andra tog anteckningar. Fördelningen gjordes för att man under 
intervjutillfället inte skulle missa något som sades. Alternativet hade varit att spela in 
intervjuerna på ljudbandspelare, vilket enligt Merriam(1994) har vissa nackdelar. 
Respondenten kan känna sig osäker och inte prata lika fritt, en del hyser ren ovilja till att bli 
inspelade. Därför gjordes i samråd med handledare Christopher Bergstöm (muntlig 
kommunikation, 2008-08-26), valet att inte spela in intervjuerna.  

2.2.3 Val av företag 

Telefonintervjuer 

 

Figur 2.2- Urval till telefonintervjuer. 

 
Urvalet av de personer som författarna kontaktade gjordes enligt figur 2.2. Författarna hade 
vid intervjustarten vetskap om att alla 106 kontaktpersoner inte kommer att ge resultat 
samt att alla inom tidsramen inte skulle hinna kontaktas. Från den tilldelade listan kom 
författarna i kontakt med 57 personer, utav dem var det 29 personer som kunde intervjuas 
enligt intervjuguide 1, bilaga 3.  
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Djupgående intervjuer och observationer 

För de djupgående intervjuerna och observationerna studerades fyra företag, Coca-Cola 
Drycker Sverige AB, Camfil Svenska AB, Clarion Hotel Sign och Sonoco-Alcore AB4. De tre 
förstnämnda företagen rekommenderades av C2 Management AB då de är befintliga kunder, 
med ett brett spektra vad  gäller mognadsgrad av att arbeta med Ständiga förbättringar. 
Sonoco-Alcore valdes av författarna då de även ville studera ett företag som precis hade 
kommit igång med förbättringsarbete. Företagen utgör både producerande- och 
tjänstemannaföretag. Respondenterna ombads testa checklistan innan intervjutillfället för 
att författarna skulle kunna utvärdera checklistan tillsammans med dem vid intervjutillfället.  

2.3 Analys av insamlad data 

2.3.1 Telefonintervjuer 

Utöver det tidigare nämnda syftet med telefonintervjuerna ville även författarna få en 
djupare förståelse för hur checklistan uppfattas av näringslivet.  
 
Det finns en del tillvägagångssätt för att analysera resultatet från en inledande intervju, så 
som telefonintervju. Enligt Bell (1995) är det vanligaste att man skriver ut alla olika svar på 
separata papper, vilket gör att man får en överblick över teman som återkommer.  
 
Författarna behandlade varje fråga från telefonintervjuerna för sig, för att hitta teman som 
återkommer och för att bestämma omfattningen av dessa. Resultatet från 
telefonintervjuerna ligger till grund för de djupgående intervjuerna. Förhoppning fanns att 
utreda de eventuella svårigheter som företagsrepresentanter idag har med checklistan samt 
att följa upp de förbättringsförslag med checklistan som telefonintervjuerna gett.   
 

2.3.2 Litteraturstudie 
Åtta källor studeras i syfte att följa upp de resultat som telefonintervjuerna gett. Författarna 
ville dessutom undersöka konkreta tips för de aktiviteter som checklistan innehåller; mål, 
resultat, uppmuntran och utbildning.  Utöver detta ville författarna utreda problemet med 
att komma igång med förbättringsarbete. Resultatet sammanställdes i tabeller med 
återkommande faktorer, avsnitt 4.9.  
 

2.3.3 Djupgående intervjuer och observationer 
Enligt Merriam (1988) formas slutprodukten från en fallstudie av den information som 
samlats in och av den analys som görs kontinuerligt. Hon menar att utan en ständig analys 
riskerar man att i slutfasen ha information som är oklar, som bara utgör en upprepning på 
det man redan visste eller som är alltför omfattande för att hinna analyseras.  
 
Det är enligt Kruuse(1998) svårt att bearbeta svaren från en kvalitativ intervju då det inte 
finns några standardiserade metoder för detta ändamål. De viktigaste elementen att få fram 
i den kvalitativa analysen är begrepp, kategorier och kategoriernas innehåll. Enligt Hartman 
(2004) består analys av data vanligen av två moment. Det första steget är att reducera data 
genom att kategorisera det. Det andra steget är tolkning, vilket innebär att man söker 
mening av den företeelse man undersöker.  
 

                                                      
4 Företagen kommer fortsättningsvis benämnas, Coca-Cola, Camfil, Clarion Sign samt Sonoco-Alcore. 
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Författarna analyserade informationen från fallstudierna kontinuerligt, genom att diskutera 
och sammanfatta de observationer och samlad data som erhållits från företagsbesöken. 
Svaren från intervjuerna kategoriserades på samma sätt som i litteraturstudien för att 
enklare kunna jämföras dels med varandra och dels med litteraturen. Dessa sammanställdes 
sedan i tabeller, avsnitt 6.5. 
 

2.4 Validitet och Reliabilitet 
Lantz (1993) talar om krav på användbarhet för att genomföra en professionell intervju som 
ger resultat. I vetenskapliga sammanhang är kraven följande: 

• Metoden måste ge tillförlitliga resultat (reliabilitet). 

• Resultaten måste vara giltiga (validitet). 
• Det skall vara möjligt för tredje parten att kritiskt granska slutsatserna.  

 
Merriam (1988) beskriver sex grundläggande strategier för att säkerställa validitet. 

• Triangulering, dvs. man använder flera forskare, flera informationskällor eller flera 
metoder för att bekräfta sina resultat. 

• Deltagarkontroll, innebär att de personer som man får information av sedan får se 
resultatet för att säkerställa att dessa verkar troliga. 

• Observation under en längre tid, av den miljö eller situation man studerar eller 
upprepade observationer av samma situation. 

• ”Horisontell” granskning och kritik, vilket innebär att man ber kollegor ge sina 
kommentarer till och synpunkter på resultaten. 

• Deltagande tillvägagångssätt, dvs. de personer som studeras och observeras får delta 
i alla skeden av processen. 

• Klargörande av de skevheter som forskaren riskerar ha med sig in i undersökningen, 
dvs. man uttrycker explicit sina utgångspunkter, underliggande antaganden, 
världsbild och teoretiska perspektiv under undersökningen. 

 
Författarna säkerställde validiteten genom: 

• Triangulering, dels genom olika metoder i form av litteraturstudie samt intervjuer 
och dels inom metoderna genom att studera olika litteratur (böcker, artiklar och 
examensarbeten) samt att utföra två olika sorters intervjuer (inledande 
telefonintervjuer och fördjupande intervjuer med observationer) 

• Deltagarkontroll från de fördjupande intervjuerna, dvs. de personer som intervjuats 
fick ta del av resultatet för att säkerställa att det verkar troligt. 

• ”Horisontell” granskning, handledare på C2 Management AB Christopher Bergström 
hade kontinuerligt kontakt med författarna och fick ta del av resultatet och värdera 
trovärdigheten av detta. Samma sak gällde examinator och handledare Bozena 
Poksinska vid Linköpings Universitet. 

• Antaganden och utgångspunkter har klargjorts i rapporten. 
 

De övriga punkterna, längre och upprepade observationer samt deltagande tillvägagångssätt 
kunde inte utföras pga. examensarbetets tidsbegränsning.  
 

 



 

3 Förstudie 
I detta kapitel presenteras resultatet från de inledande telefonintervjuerna. Varje fråga

intervjuguide 1, bilaga 3, behandlades för sig och författarna kategoriserade

av kapitlet sammanfattas de områden som författarna i

samt de fördjupande intervjuerna

 

Mognadsgraden mellan de tillfrågade organisationerna med avseende på förbättringsarbete 
varierade stort, från nybörjare till rutinerade. Personerna som intervjuades hade även olika 
lång erfarenhet av arbete med Ständiga förbättringar, allt ifrån ett par må
år.  
 

3.1  Intresse för checklistan
De inledande frågorna behandlar hur de intervjuade kom i kontakt m
varför det fanns intresse att beställa den. Majoriteten av de intervjuade personerna, 75 %, 
fick höra talas om checklistan från det nyhetsmail som 
månadsvis. Svaret på frågan varför de beställde checklistan var relativt entydiga, 41 % var 
nyfiken på vad checklistan kunde göra för deras organisation, 21 % tyckte den lät intressant 
och 21 % ville testa nyttan med checklistan.
 

3.2 Första intrycket 
Resultatet på frågan; Vilket det första intrycket av checklistan var presenteras i figur 3.1.
största andelen, 36 %, ansåg att checklistan var liten och hanterbar och hade ett positivt 
första intryck. Däremot var det 29 % som 
förväntningarna.  
 

Figur 3.1- Resultat från telefonintervjun

 

3.3 Användning av checklistan
Vidare följde frågor om huruvida checklistan användes inom respektive organisation idag. Av 
de 57 som inledningsvis kontaktades
checklistan direkt. Följdfrågan 
implementera checklistan i verksamheten. 
hade för avsikt att börja använda 

11 %

29 %

14 %

4 %
7 %

Första intrycket
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3.4 Förbättringsmöjligheter
Den största andelen tillfrågade
behövde förbättras och att den innefattar de viktigaste aktiviteterna. Lika stor andel hade 
inte hunnit skapa sig en uppfattning om huruvida checklistan behövde förbättras. 17 % 
efterfrågade mer detaljer i checklistan, en inledande text eller korta förklaringar till 
respektive område; mål, resultat, uppmuntran och utbildning. 
 

3.5 Kompletterande material 
23 % ansåg att det inte behövdes något kompletterande material och 14 % kände att de
för lite insatta för att kunna svara på frågan. De övriga, 63 %, gav förslag på kompletterande
material som presenteras nedan;
 

• Tips och idéer, ”vad har fungerat för andra organisationer” (71 %)
• Något illustrativt, affisch, poster eller tavla (14 %)
• Introduktionstext till checklistan (7 %)
• Något liknande elektroniskt (7 %)
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checklistan påstod sig redan arbeta med aktiviteterna eller kände inte att de hade tillräcklig 
struktur i förbättringsarbetet, figur 3.2. 

från telefonintervjun, fråga; Känner du att checklistan är något du kan implementera i verksamheten?

Förbättringsmöjligheter 
Den största andelen tillfrågade, 39 %, ansåg att checklistan som den ser ut i dagsläget inte 
behövde förbättras och att den innefattar de viktigaste aktiviteterna. Lika stor andel hade 
inte hunnit skapa sig en uppfattning om huruvida checklistan behövde förbättras. 17 % 
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3.6 Sammanfattning och underlag för vidare intervjuguide 

Resultatet visade att majoriteten av de som beställt checklistan hade hört talas om den via 
det nyhetsmail som C2 Management AB skickar ut varje månad. Nyhetsmailet fungerar 
således som en bra kommunikationskanal för att sprida information om nytt material. 
 
Då större delen av de intervjuade personerna beställt checklistan av ren nyfikenhet eller på 
grund av att de ville testa nyttan med att använda den, ser författarna att det finns ett 
intresse och en efterfrågan efter stödjande material som hjälp vid förbättringsarbetet.  
  
De flesta tillfrågade hade positivt intryck av checklistan dock var det ingen som i dagsläget 
hade börjat använda den. De som hade beställt checklistan arbetade som 
verksamhetsutvecklare, kvalitetsansvariga, projektledare etc. vilket betyder att checklistan 
aldrig når teamledare som den är utformad för. Checklistan ska fungera lite som 
gerillaverksamhet för teamledare, med andra ord ska de kunna arbeta med Ständiga 
förbättringar utan engagerade ledare.  
 
Trots det obefintliga användarantalet såg majoriteten ändå implementeringsmöjligheter av 
checklistan, vilket återkopplar till ett utav de stora problemen med förbättringsarbete, att 

komma igång. Eftersom de tillfrågade organisationerna varierade stort med avseende på 
mognadsgrad och ansvarigs erfarenhet vad gäller förbättringsarbete har författarna insett 
att problemet med att komma igång inte är sammankopplat med detta.  
 
Författarna såg ett stort problem i att flertalet tillfrågade ansåg att förväntningarna på 
checklistan var större än det första intrycket. Många utav de som beställt checklistan 
förväntade sig något mer omfattande i form av ett färdigt koncept med praktiska 
anvisningar. Eftersom första intrycket är av betydelse ansåg författarna att det fanns risk för 
att användningen av checklistan uteblev. Resultatet, avsnitt 3.4, visar även att det finns ett 
behov av att förmedla nyttan med checklistan eftersom en andel personer efterfrågade en 
inledande text till checklistan.  
 
Största delen av de tillfrågade hade förväntat sig att checklistan skulle innehålla konkreta 
tips och idéer, hur andra organisationer har gjort för att lyckas med sitt förbättringsarbete. 
De fanns därför ett önskemål från dessa personer på material innehållande framgångsrika 
tips. Lars Nilsson (muntlig kommunikation 2008-09-30) ansåg att det förmodligen inte är 
något kompletterande material som behöver utformas för att öka användandet. Problemet 
ligger snarare i svårigheten att komma igång samt att ta till sig nya verktyg. Han påpekade 
också att det idag redan finns en uppsjö av litteratur som tar upp konkreta tips och idéer 
men att det tyvärr är få som läser och tar det till sig det som står. Ytterligare en anledning till 
att författarna valde att inte utforma material innehållande konkreta tips och idéer är för att 
alla teamledare måste hitta ett arbetssätt som fungerar för dem. Trots detta valde 
författarna att i fallstudien titta på hur företagen arbetar med aktiviteterna i checklistan för 
att i examensarbetet kunna ge förslag på diverse arbetssätt. Andra förslag på 
kompletterande material var bland annat tips på hur man på ett enkelt sätt kan visualisera 
förbättringsarbetet för teammedlemmar. Det fanns även en efterfrågan från företag som 
använder System C2TM att checklistan på något sätt kunde integreras i det befintliga 
systemet. 
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Efter att ha analyserat resultatet från telefonintervjuerna lyfte författarna fram de områden 
som ska komplettera frågeställningarna i litteraturstudien samt under de fördjupande 
intervjuerna. 
 
Tidigare frågeställningar: 

• Vilka svårigheter finns det med att komma igång med användandet av checklistan? 
• Hur arbetar teamledare med checklistan (veckovis uppföljning/stöd/anpassad till 

verksamheten)? 
• Vilka förutsättningar/mognadsgrad måste vara uppfyllda för att teamledaren ska 

använda checklistan som ett verktyg i förbättringsarbetet? 
• Finns det behov av kompletterande material som skulle kunna förenkla 

användandet? 
• Hur kan checklistan förbättras? 

 
Kompletteras med: 

• Hur kan man tydliggöra syftet med checklistan för att på så sätt förmedla enkelheten 
och utformningen av den? 

• Om det finns konkreta tips från team som lett till framgång inom de områden som 
checklistan behandlar? 
- Mål; vilken typ av mål arbetar grupper framgångsrikt mot och hur 

visas/visualiseras dessa? 
- Resultat; Hur genereras och hanteras förslag från medarbetare? 
- Uppmuntran; När, var och hur firas framgångar? 
- Utbildning; Vad kan teamledare göra för att höja teamets kompetens? 
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4 Litteraturstudie  
I den inledande delen av litteraturstudien belyser författarna vikten av ett engagerat 

ledarskap, berättar mer ingående om vad Ständiga förbättringar är samt hur man motiverar 

medarbetare till förbättringsarbete. Huvuddelen av litteraturstudien har fokuserats på vad 

olika författare anser vara ett framgångsrikt sätt att arbeta med aktiviteterna i checklistan 

och förutsättningar för att komma igång med förbättringsarbetet. I slutet av kapitlet 

sammanfattas de viktigaste och mest återkommande faktorerna gällande aktiviteterna i 

checklistan och förutsättningar för att komma igång. 

 

Enligt Carlzon (1985) är en utav dem mest framgångsrika förutsättningarna för att få 
verksamhet att fungera kundorienterat att den styrs decentraliserat och att chefen måste 
vara ledare. Ledarskapsrollens nya modell handlar inte om att sitta i toppen av pyramiden 
och besluta utan om att se helheten. Att finna mål och visa samt uttala riktningen för 
företaget med hjälp av affärsstrategier är deras uppgift. Mellancheferna är de som ska bli de 
verkliga ledarna. De ska planera och anpassa resurser genom att investera och rekrytera. Det 
är idag få medarbetare som vill bli detaljstyrda, ledaren måste därför fungera som en 
vägvisare som leder sina medarbetare genom att förmedla gruppens mål, fördela ansvar och 
visa förtroende.  
 
En rapport som genomförts av bland annat Best Quality visar på att ledarskapskurser idag 
betonar ord som målstyrning, coaching, delaktighet och självstyrande grupper istället för 
auktoritärt ledarskap. I och med denna typ av ledarskap vill man öppna upp för ett kreativt 
lagarbete som skapar möjlighet till framgång (Ulf Nilsson, 2005). 
  
Carlzon (1985) menar att i de strategiskt ledda företagen är medlemmarna ansvariga 
beslutsfattare. Chefen hinner helt enkelt inte sätta sig in i alla frågor och fatta alla beslut 
som uppstår i organisationen. Carlzon (1985) hävdar även att man som framgångsrik ledare 
måste ha lätt för att kommunicera, fråga sina medarbetare vad de vill, vart de siktar och hur 
de vill utvecklas. Att känna sig uppskattad och vara stolt över sitt arbete är förmodligen den 
viktigaste av alla belöningar.  
  
Att arbeta med Ständiga förbättringar är en viktig del av företagets utveckling men även 
medarbetarnas. Helling & Helling (2001) diskuterar de problem och motsättningar som idag 
finns till förbättringsarbete. Det har visat sig att ledarna saknar utbildning i hur de på ett 
systematiskt sätt kan leda och genomföra förbättringar. Dessutom omsätts sällan 
medarbetares utbildningar i praktiken. Många företag har idag välutvecklade kvalitetssystem 
men sällan får varje arbetslag ta sitt ansvar för att förbättra sin del av systemet som helhet. 
Företag som har hög kvalitetsnivå får även in många förbättringsförslag per medarbetare, 
vilket beror på att större delen av de anställda är engagerade i förbättringslag. Dessa företag 
har i genomsnitt minst 10 förbättringsförslag per medarbetare och år, ungefär 75 % av 
förslagen blir genomförda. De genomsnittliga företagen i Sverige har mindre än 0.5 förslag 
per medarbetare och år, vilket är katastrofalt enligt Helling & Helling(2001). 
 
Ofta är det mellancheferna som får ta konsekvenserna för ett dåligt ledarskapsengagemang. 
Med brist på resurser och personal hinner de sällan tänka på annat än månadsresultatet. 
Enligt Robinson & Schroeder (2004) finns svaret närmre än de tror, bland medarbetare. De 
ser saker deras chefer inte gör, dagligen ser de vad som gör kunder frustrerade, bidrar till 
förluster eller generellt håller organisationen tillbaka. Dock är det sällan de kan göra 
någonting åt saken, ingen frågar efter deras idéer. Inom Toyota började man systematiskt 
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lyssna till sina medarbetare och en helt ny företagskultur inleddes. Det skapades ett hållbart 
system för att hantera förbättringsförslag, vilket har resulterat i en miljon inkommande 
förslag per år. Att arbeta med små förbättringar påpekar Robinson & Schroeder (2004) är 
viktigt eftersom de är lättare att implementera och anpassa sig till. Det blir dessutom svårare 
för konkurrenter att kopiera förbättringen eftersom den ofta är verksamhetsspecifik.  
  
Arbetet med Ständiga förbättringar innebär enligt Klefsjö & Bergman (2001) att kontinuerligt 
försöka förbättra kvaliteten på de egna produkterna, processerna och verksamheten. 
Sörqvist (2003) menar att förbättringar görs för att lösa problem och brister men även för att 
utveckla bättre egenskaper, ge fördelar samt skapa mervärde. En viktig faktor hos en 
förbättringsprocess är att den ska skapa ett systematiskt och enhetligt sätt att arbeta med 
förbättringar i hela organisationen. En sådan organisation baseras på tydliga roller med 
väldefinierade arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter.  
 
Imai(1991) berättar om att de japanska företag som är igång med Kaizen-program har ett 
system för kvalitetsstyrning och ett system för förslagsverksamhet som arbetar i samspel. 
Genom förslagssystem kan de anställda påverka sin arbetssituation samt verksamhetens 
framgång. Det är då viktigt att förslagssystemet är individanpassat och integrerat i de dagliga 
rutinerna. Skillnaden mellan det amerikanska och japanska förslagssystemet är att det 
amerikanska är ekonomiskt inriktat medan det japanska är motiverande och 
arbetsmoralhöjande. Ett första steg i att börja med förslagsverksamhet är att 
företagsledningen gör ansträngningar för att få folk att komma med förslag. Andra steget är 
att arbetsgivarna satsar på internutbildning för att få in bättre förslag och att hålla 
människor motiverade att fortsätta med förslagsverksamheten. Viktigt att komma ihåg är att 
alla inte kan övertygas. Enligt Su Mi Park Dahlgaard (muntlig kommunikation, föreläsning 
Linköpings Universitet, 2008-02-14) är ca 10 procent av medarbetarna tvivlare som har 
negativ inställning till förändringar. Hon menar att det inte är idé att försöka omvandla dessa 
utan istället fokusera på de 70-80 procenten av medarbetare som varken är positivt eller 
negativt inställda.  Vidare påpekar hon att det alltid är 10 procent som är öppna för 
förändringar. 
 

4.1 Sörqkvist, L.  
Lars Sörqvist skrev år 2004 boken, Ständiga förbättringar. Boken ger förståelse vad som 
krävs och hur man ska göra för att arbeta med Ständiga förbättringar. Boken är baserad på 
Lars Sörqvists erfarenheter som forskare, konsult och rådgivare till en mängd verksamheter. 
 

Förutsättningar för att komma igång 

Att som ledare lära sig hantera förändringar på ett systematiskt sätt är av stor betydelse för 
att människor inte ska uppleva det som en belastning. Kan man göra förbättringen till en 
naturlig del av vardagen kan människor förmodligen finna stabilitet och trygghet i 
förändringen. Involveras dessutom alla är sannolikheten betydligt större att de känner 
normalitet i förändringen. Små förändringar är också viktigt för att medarbetare ska uppleva 
den känslan. Man måste även kunna förmedla nyttan av en förbättring utifrån var och ens 
perspektiv eftersom det som en upplever som en förbättring kan någon annan uppleva som 
en försämring. Det är därför viktigt att inte enbart genomföra förbättringar som endast 
organisationen vinner på. Exempel på sådana förbättringar är eliminering av tråkiga 
arbetsuppgifter, minskad olycksrisk och tryggare arbetssituation. 
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Mål 

Sörqvist(2004) påpekar viken av att dels samordna individ- och gruppmål samt att i gruppen 
utforma egna mål tillsammans.  
 
Resultat  

Det finns många olika metoder och verktyg som kan användas för att samla in förslag från 
medarbetare: 

• Elektroniska förslagshanteringssystem där medarbetarna själva kan komma med 
förslag och rapportera idéer. En nackdel kan vara att dessa system anses något 
formella och att alla inte är vana vid att formulera sig i skrift och att systemen därför 
endast vänder sig till vissa individer.  

• Forum/kvalitetscirklar med regelbundna möten där problem diskuteras och lösningar 
tas fram. En stor fördel med forum är den synergieffekt som upplevs då man arbetar 
och löser problem i grupp. 

• Intervjuer eller enkätbaserade undersökningar. Nya intressanta möjligheter har på 
senare år skapats då medarbetare via mail kan få ett par frågor i taget att svara på. 
Många organisationer har ”veckans fråga” där fokus varierar från vecka till vecka. 

• Cheferna har en viktig roll, genom att fråga och lyssna på medarbetare kan många 
förbättringsförslag genereras. 

Sörqvist (2004) menar att oavsett vilket system man väljer ska man försöka att sträva efter 
enkelhet.  
 
Uppmuntran 

Det är viktigt att gruppen under arbetets gång anordnar sociala aktiviteter så att 
medlemmarna känner samhörighet, exempelvis genom gemensamma luncher eller 
middagar, en öl tillsammans efter jobbet etc. Under längre projekt eller för bestående 
grupper kan de även vara av vikt att ordna mer omfattande teambuildingaktiviteter så som 
resor, utmanande aktiviteter eller tävlingar. 
Sörqvist (2004) ger förslag på konkreta tillvägagångssätt för att uppmuntra gruppen: 
 

- Ge uppmärksamhet åt uppnådda resultat och goda prestationer. 
- Ge ansvar och befogenheter. 
- Tillhandahåll stöd och kompetensutveckling. 
- Skapa meningsfullt arbete. 
- Var själv en motiverad och engagerad ledare. 
- Inför belöningar. 

Positiv feedback är även en stark motivationsfaktor och drivkraft i förbättringsarbetet. Vissa 
företag väljer att anordna specifika ceremonier och aktiviteter för att uppmärksamma 
förbättringsarbete. Exempel är kvalitetsdagar, konferenser, temadagar, fortbildning och 
utdelande av kvalitetspriser till grupper eller individer. Särskilt viktigt är att visa på 
framgångar i förbättringsarbetet både för ledning och för medarbetare.  
 

Utbildning  

Sörqvist (2004) tar upp utbildning som en del i att påverka attityder, han menar att kunskap 
gör barriären till det okända mindre och att vi människor i mindre utsträckning bekämpar 
det vi har kunskap om. Utbildning ska dock inte bara ge kunskap utan även påverka och 
engagera människor, därför bör utbildningsledaren söka argument och exempel som 
påverkar den aktuella målgruppen. Utbildningar bör ges till högre ledare först, för att de 
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sedan kan ge stöd och positivt påverka övriga medarbetare. Det är enligt Sörqvist (2004) 
viktigt att inse, för att kunna utveckla kunskaperna måste man först ha en positiv inställning 
till det område utbildningen behandlar. När man utbildar ledningen i Ständiga förbättringar 
är det bland annat viktigt att informera om vilka resultat förbättringar har lett till, hur 
framgångsrika organisationer har gjort samt hur man bedriver resultatinriktade 
förbättringar. Därefter är det de förbättringsansvariga, dvs. operativa chefer, som ska 
utbildas. Utbildningen bör fokusera på grundläggande problemlösning, förbättringsverktyg, 
hur man stödjer och samordnar förbättringsarbete samt hur man hittar problemområden. 
Slutligen utbildas förbättringsledare och medarbetare.  
 

4.2 Helling, J & Helling, T. 
Jan Helling och Tomas Helling har båda stor erfarenhet från näringslivet inom 
kvalitetsutmärkelser och ledningssystem. De har med sin kunskap inom dessa områden 
skrivit en handbok, Kundorienterad Verksamhetsutveckling, för ledare som utvecklar och 
utvärderar organisationens verksamhet.  
 

Förutsättning för att komma igång 

Det finns enligt Helling & Helling (2001) inget klart recept på vilka verktyg, tekniker, system 
eller mätmetoder som är bäst för att bli ett framgångsrikt företag. För att komma igång och 
även lyckas med processförbättringsprojekt har man sett att det är viktigt att ledningen är 
personligt engagerad i arbetet. Det blir då enklare att få tillräckligt med resurser i form av tid 
och pengar till projektet. Även om man inledningsvis tar hjälp av konsultfirmor bör man 
tänka på är att den nuvarande eller den blivande processägaren ska vara drivande i projekt. 
Det är också viktigt att arbetssättet förklaras på ett strukturerat sätt för alla inblandade. Det 
är inte heller fel om man utvecklar ett IT-stöd, väl integrerat i projektet. Ett bra sätt att 
komma igång med förbättringsarbetet är att utforma kvalitetscirklar eller 
förbättringsgruppsmöten. Under dessa möten bör man arbeta systematiskt med att 
kartlägga nuläget, identifiera problem, pröva nya arbetssätt och utvärdera erfarenheter. 
Slutligen bör man praktiskt utföra de nya bättre rutinerna och skriva in dessa i lagets 
dokumenterande kvalitetssystem.  
 

Mål 

Innan målen utformas kan det vara en god idé att beskriva nuläget samt de förutsättningar 
verksamheten har för att kunna nå målen. Målen ska alltid vara mätbara och beskriva 
etapper för utvecklings- och förbättringsarbetet. För att uppnå målen krävs det av företaget 
att de utformar en handlingsplan med konkreta aktiviteter om hur man ska nå dit. I 
handlingsplanen ska man även beskriva hur visioner, policies och mål ska brytas ned i 
organisationens funktioner och processer och hur man på ett enkelt sätt ska förmedla dessa 
till medarbetarna.  
 
Resultat 

För att samla in information om vilka problem som finns i organisationen samt att få idéer till 
förbättringar finns det en del metoder; 

• Enkäter – Få fakta från många samtidigt. 
• Gruppsamtal – För att få mångsidig fakta om en process eller verksamhetsområde.  
• Individuella intervjuer – För att få djupare kunskaper om hur verksamheten bedrivs 

och få tillgång till fakta som inte finns dokumenterat. 
• Sammanställning av redan dokumenterad fakta. 
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Ytterligare en bra metod för att få fram problemområden är att alla i arbetslaget har var sin 
idébok. I den skrivs alla bra idéer och tänkbara förbättringsåtgärder in och utifrån den kan 
man prioritera de mest angelägna förbättringsområdena.  
 
När ledarna visar de uppnådda resultaten är följande tips värda att tänka på; 

• Resultat i form av trender och nivåer bör redovisas grafiskt och i största möjliga mån 
på ett likartat sätt.  

• Var noga med att redovisa viktiga framgångsfaktorer samt uppmärksamma 
framgångsrika förbättringar för att genera fler förbättringsförslag.  

• Det ska framgå i mätetal var man befinner sig just nu och sätta det i förhållande till 
de uppsatta målen. Om möjligheten finns redovisa gärna motsvarande resultat från 
konkurrenter.  

 
Uppmuntran 

Helling & Helling(2001) ger två enkla tips på hur man kan uppmuntra sina medarbetare. 
Anordna frukost- eller lunchmöten för framgångsrika medarbetare tillsammans med 
representanter från ledningen eller personalfest för alla enheter som lyckas nå sina uppsatta 
mål. 
 
Utbildning 

En ständigt pågående utbildning och träning hos medarbetarna leder till ökad totalkvalitet. I 
ett företag som har hög kvalitetsnivå läggs ungefär 10 % av arbetstiden på 
personalutveckling. Oftast handlar det om att man ska lära sig att systematiskt lösa problem 
i arbetet vilket ger bättre resultat jämfört med att sätta medarbetarna i 
”klassrumsundervisning”. Det finns inget som erbjuder så mycket lärande som 
problemlösning. Istället för att utveckla nya metoder och verktyg kan ett bra angreppssätt 
vara att låta olika avdelningar inom organisationen dela med sig av sina framgångstips.  
 
Alla medarbetare behöver enligt Helling & Helling(2001) lära sig metoder och verktyg 
exempelvis paretodiagram, fiskbensdiagram, ”fråga varför fem gånger” och SWOT-analys5.  
Dessa kan sedan användas för att generera förbättringsområden inom verksamheten. 
Jämförelser som har gjorts mellan företag i samma bransch visar att mästarföretag oftare 
vidareutvecklar sina medarbetare i metoder för problemlösningar som de praktiserar i 
förbättringslag. För att på ett effektivt sätt kunna använda något av verktygen krävs det av 
organisationen att prioritera områden som är mest angelägna att lösa samt att förmedla de 
mål som inte uppfyllts ännu. 
 
Det är av väsentligt intresse att alla medarbetare själva kan mäta hur verksamheten fungerar 
och snabbt kunna agera och komma på åtgärder vid avvikelser. Medarbetarna kommer då 
även känna personlig trygghet och tillfredsställelse i sitt arbete.  
 
Benchmarking är en bra metod för att utveckla kompetensen inom företaget. För att kunna 
tillvarata de intryck som ett studiebesök ger är det bra att jämföra sig med ett företag med 
samma mognadsgrad i förbättringsarbetet. Annars kan det vara svårt att ta till sig hur de 
arbetar vilket kan uppfattas som stressande. Det har enligt Helling & Helling(2001) visat sig 
att det finns mycket att vinna genom att delta i öppna utbildningsprogram där fler företag är 

                                                      
5 För definition se bilaga 1, Begreppsordlista. 
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representerade. Många nätverk har bildats av kursdeltagare för att på ett enkelt sätt kunna 
utnyttja möjligheten att lära från varandras erfarenheter. 
 

4.3 Crosby, P.B. 
Philip B. Crosby har mer än trettioårig erfarenhet av ledarskap från olika chefspositioner. I 
boken, Ledning med kvalitet, beskriver han hur man som ledare ska få saker att hända på ett 
företag oavsett storlek genom att sätta tydliga mål och leda sin grupp till framgång.  
 

Mål 

Målsättningar måste tydligt klargöra vilka de berör så att de kan arbeta som ett team och att 
alla vet vad arbetet ska leda till. En målsättning måste beskrivas i mätbara och tydliga 
termer, det ökar gruppens chans att lyckas. Det är även bra om målen kan visualiseras i 
diagram som kan användas för utvärdering vid regelbundna sammanträden. Det första 
sammanträdet bör ägnas åt att formulera målsättningen och vilka medarbetar som ska få ta 
del av den.  
 

Uppmuntran 

Uppmuntran bör ingå i den dagliga tillvaron. Ledarens uppgift är att se till att människor som 
förtjänar uppskattning verkligen får det, vilket enligt Crosby(1988) sällan sker. Att bara vara 
artig och tacka för det arbete som utförs anses vara tillräckligt. Uppskattning av denna typ 
medför att den tilltalade blir verklig och har en identitet. Brist på uppskattning är enligt 
Crosby(1988) särskilt synbart för personal i verksamhetens lägre nivåer. Det är exempelvis 
ovanligt att medarbetare på lägre nivåer blir presenterade för besökare till företaget. Ge 
människor planketter, diplom och andra formella erkännanden behövs, detta kan ingå i 
företagets planerade verksamhet. Crosby(1988) påpekar att alla medarbetare inte förväntar 
sig att bli ihågkommen men alla förväntar sig att bli behandlade som en individ.  
 
Utbildning 

Alla förväntas mer eller mindre lägga upp sin egen karriärväg. I ett utvecklingsprogram 
måste karriärvägarna definieras så att människor kan se en klar väg att gå. De måste få 
kännedom om utbildningar och ansökningar samt tillvägagångssätt för att nå sina personliga 
mål. Då man utvecklar karriärprogram är det först viktigt att veta var man är idag. Nästa steg 
är att minska klyftan mellan målet och nuläget samt att sätta upp delmål. Människor 
behöver samtal och utrymme att hitta sina talanger. Vill inte människor nå befordringar ska 
de självklart inte behöva det, men de ska alltid veta att möjligheten finns. Crosby(1988) 
anser att det inte finns något bättre sätt att minska personalomsättningen och öka 
kompetensen än att ha ett väldefinierat utvecklingsprogram.  

4.4 Robinson, A.G. & Schroeder, D.M. 

Boken, Ideas are Free, är framtagen av författarna, Alan G. Robinson & Dean M. Schroeder, 
efter att de studerat framgångsrika företag för att se hur de tagit tillvara på medarbetares 
idéer. Författarna har även studerat historien bakom hur organisationer genom tiderna 
arbetat med förslagsverksamhet.  
 

Förutsättningar för att komma igång 

Inom dagens organisationer kämpar många med dålig företagskultur vilket ofta resulterar i 
sämre prestationer. De företag som har fungerande förslagsverksamhet har insett att det 
finns en stark koppling mellan kultur och flödet av förslag från medarbetare. Att kunna ta till 
vara på många idéer kräver en stor förändring, chefer måste lägga beslutsfattande längre 
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ner i organisationen för att hinna med att hantera alla förslag. Chefernas roll blir istället att 
coacha och agera mentor för mellanchefer, vars uppgift är att få förslag att hanteras snabbt 
och effektivt samt att tillgodose med resurser. Istället för att kontrollera bör ledare 
uppmuntra och utmana medarbetare att komma med idéer, vilket borde ingå i det dagliga 
arbetet. Ledaren har enligt Robinson & Schroeder(2004) tre roller när det gäller att stödja 
idéer: 
 

1. Att bidra med en miljö som främjar idéer. 
2. Hjälpa medarbetare utveckla sin kunskap och deras problemlösaregenskaper, för att 

förbättra kvaliteten och betydelsen av deras idéer. 
3. Kämpa för idéer och se större innebörder än medarbetarna. 

Till en början kan det vara nödvändigt av ledaren att visa sitt personliga engagemang men 
allteftersom systemet byggs upp kan denna dra sig mer och mer tillbaka och låta 
medarbetare själva ta ansvar för att förslagsverksamheten drivs framåt. Det är exempelvis 
bra att låta teamledare ha en viss summa pengar som de kan spendera på förbättringar. Det 
blir då enklare för dem att ta beslut samt att utföra implementeringen. För att göra 
hanteringen av förslag enkelt föreslår Robinsson & Schroeder (2004) att man ska visualisera 
förslagssystemet samt att kontinuerligt ha förbättringsmöten. Till en början kan det vara bra 
att införa en tavla, där medarbetare uppmuntras till att lämna förslag. För att börja generera 
idéer är det ett tips att införa månadens/veckans möjlighet eller problem och uppmana 
medarbetare att lämna in förslag till detta. Som ledare är det även bra att ge extra 
uppmärksamhet till personer som lämnar i förslag för första gången. Går inte förslaget att 
implementera, förklara varför.  
 
Mål 

Kulturen är en viktig del av företaget och kommer vara det även för dess framgång, att 
diskutera saker som mål, vision och värderingar rekommenderas därför samt att gå igenom 
dessa regelbundet. 
 

Resultat 

Små idéer är vägen att gå för att kunna införa en stor förändring, man rekommenderar att 
bryta ner en stor förändring i många små. Man påstår då att förändringen i princip kommer 
genomföra sig själv. Små förändringar ger även upphov till ett behov av att ytterligare 
förändring behövs.  
 
Det absolut bästa förslagssystemet är så integrerat i det dagliga arbetet att det är lika viktigt 
som andra processer företaget arbetar med. Det viktigaste med förslagsverksamhet är att 
idéer uppmuntras och välkomnas, att utvärderingen av förslaget är enkelt och att 
medarbetare får feedback för förslaget snarast efter inlämnandet. Att implementeringen är 
enkel är viktigt, vilket innebär att eliminera flaskhalsar och hinder på vägen samt att man 
mäter resultatet av förbättringen och att framgångar firas. För att generera bra förslag 
måste man prioritera även inom grupperna. Uppmuntra medarbetare att identifiera saker 
som gör deras arbeta lite svårare att utföra, som är kostnadsineffektivt eller som kunder 
klagar på. För att skapa ett förbättringsarbete som är hållbart över tiden är det av största 
vikt att se till att genomföra förslag. Robinson & Schroeder(2004) rekommenderar att 80 % 
av förslagen genomförs.  
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Uppmuntran 

Den bästa belöningen för medarbetare är att se sin idé användas, att förslagen 
implementeras underlättar deras arbetssituation och gör att företaget når större framgång. 
Alla som deltar i förbättringsarbetet borde belönas, inte bara de som lämnar in förslag. 
Feedback är viktigt, det håller den som lämnar förslag engagerad och skapar även en dialog. 
För att få allas delaktighet krävs ibland en insats för att ge uppmärksamhet till de som inte 
deltar i förbättringsarbetet. Har man inte stöd från ledningen och bestämmer sig för att 
genomföra förbättringar, visa vilka resultat som uppnåtts för chefen eller uppmärksamma 
arbetet för resten av organisationen. 
 

Utbildning 

Trots att många ledare idag redan har egenskaper som främjar förslagsverksamhet, 
exempelvis att kunna lyssna, kommunicera, instruera, coacha och hjälpa människor att 
utvecklas, behövs ytterligare träning. Även medarbetare behöver träning för att kunna hitta 
förbättringsmöjligheter inom specifika områden. Mellanchefer spelar en central roll när det 
gäller att hantera idéer, de måste kunna tillgodose med rätt resurser för att undersöka, 
testa, implementera och få in mer och bättre idéer. De är även ansvariga för att bidra med 
rätt träning och utbildning. Toyota har framför allt använt två metoder som visat sig 
användbara för att generera idéer. Den ena är felsökning, så fort ett misstag har skett gäller 
det att hitta orsaken till det för att förhindra att det händer igen. Det andra rådet är att ge 5S 
utbildning, vilket ger träning i gruppdynamik samt skapar ordning som kan generera ökad 
produktivitet. 
 
Arbetsrotation, kundperspektiv, kontinuerlig utbildning och benchmarking är bra metoder 
för att öka kreativiteten och hitta förbättringsmöjligheter. Att leta i andra delar av 
organisationen efter bra förbättringar som kan implementeras i din del av verksamheten har 
visat sig framgångsrikt. Robinson & Schroeder (2004) rekommenderar att gå på konferenser 
och seminarier samt att besöka andra företag tillsammans några i gruppen. En ytterligare 
metod är att starta läsgrupper, vilket är en bra metod för att lära. På dessa sammankomster 
kan man diskutera de idéer som ges av boken i fråga och hur de kan applicera på 
organisation.  
 

4.5 Ramström, T. & Stridh, T. 
Therese Ramström och Tommy Stridh skrev examensarbete på C2 Management AB 
2007/2008 med syfte att identifiera framgångsfaktorer för förbättringsarbete och som mål 
att utforma en checklista för teamledare. Checklistan ska användas som ett redskap för 
teamledare att regelbundet arbeta med. För att identifiera de framgångsfaktorer som 
checklistan grundar sig i gjordes inledningsvis en litteraturstudie där framgångsfaktorer inom 
Ständiga förbättringar presenterades. Vidare utfördes en multipel fallstudie där tre 
framgångsrika team intervjuades och observerades. Från litteraturstudien identifierades 
nedanstående aktiviteter; 
 

• Mål - Det är viktigt att teamet själva sätter upp målen samt att de är tydligt 
åskådliggjorda. 

• Resultat- Fokusera på handling och att saker händer snabbt. Börja mäta företeelser 
som är viktiga inom organisationer, visa sedan mätningarna och resultatet för 
medarbetarna. 

• Uppmuntran - Belöna helst i grupp. 
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• Utbildning - Lär av varandra i teamet, att ledaren visar på hur andra arbetar 
framgångsrikt med Ständiga förbättringar och lär teamet hantera 
problemlösarverktyg är framgångsaktiviteter. En annan framgångsfaktor är att 
kompetensutveckla varandra inom teamet genom diskussioner.  

 
Från multipla fallstudien identifierades nedanstående aktiviteter som de olika teamen 
arbetade med; 

• Mål - Det har visat sig att det till en början kan vara bra att ha mål på 
förbättringsarbetet i form av antal förslag per medarbetare och år. Det är även viktigt 
för medarbetare att veta var de är i dag och vart de ska. Att bryta ner verksamhetens 
mål på dels gruppnivå men även på individnivå skapar en känsla av att målen är 
uppnåbara. 

• Resultat - Det är viktigt att förmedla förbättringar och vilka resultat dessa gett. 
Exempel på hur detta kan utföras är att på möten visa upp framgångsrika 
förbättringar med för- och efterbilder eller att skriva ner dessa på tavlor. 
Tidsbegränsningar för förbättringar att genomföras anses positivt från medarbetare.  

• Uppmuntran - Teamledarna försöker uppmuntra teamen genom att hjälpa och stötta 
medlemmar som inte aktivt deltar i förbättringsarbetet. Genom att fråga efter idéer 
samt att föregå med gott exempel visar teamledarna sitt engagemang. 
Teammedlemmarna uppskattar även uppmuntran från högre chefer. De mest 
effektiva belöningsverktygen är att låta gruppen hitta på något tillsammans, att ge 
beröm, skapa trivsel och att lyfta fram bra förbättringar inför gruppen. Medarbetare 
tycker det är viktigare att känna personlig utveckling, genom att få testa nya 
arbetsuppgifter eller delta i nya projekt snarare än monetära belöningar.  

• Utbildning - Utbildning sker bland annat i form av kvalitetsdagar och 
erfarenhetsutbyte mellan avdelningar. Andra kompetenshöjande aktiviteter är att 
alla ansvariga för ett visst område träffas och diskuterar förbättringar. 

 

4.6 Schats, B. & Abdelshafi, I.  
Bob Schats och Ibrahim Abdelshafi berättar om hur företaget Primavera Systems tog till en 
organisationsförändring och började om. I Artikeln Primavera Gets Agile- A Successful 

Transistion to Agile Development ger de råd och handfasta tips till hur man startar upp 
teamarbete. 
  
Schats & Abdelshafi (2005) började med att identifiera och sedan synkronisera visionen och 
värderingarna som genomsyrade organisationen. Målet vara att skapa en miljö där alla 
kunde lära sig och växa, ge utrymme åt kreativitet och samtidigt ha roligt. De började arbeta 
med gruppövningar och gruppdynamik för att bygga upp tvärfunktionella självstyrande 
grupper. En coach utsågs i varje grupp som kunde eliminera hinder på vägen. De tog även 
fram gemensamma värderingar genom att använda fiskbensdiagram. För att följa upp vad 
som åstadkommits och hur planen för nästkommande dag såg ut, infördes dagliga 
gruppmöten.  
 
Schats & Abdelshafi(2005) ger konkreta tips hur man lyckas med en förändringsprocess. 
Först och främst behövs en objektiv sponsor, exempelvis en konsult- någon som är en eldsjäl 
och kan övertyga, stå mot kritik, uppmuntra ledare samt kommunicera teamens visioner. 
Författarna påpekar vikten av att få denna typ av uppmuntran och feedback utifrån. Det 
hjälpte för att skapa en lärande kultur, att arbeta iterativt för att lära sig nya tekniker, 
använda dem och identifiera förbättringsmöjligheter.  
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Att arbeta i team påstår författarna vara det bästa sättet att arbeta effektivt, dock krävs 
uppmuntran och hårt arbete för att få teamen att prestera sitt bästa. Ett effektivt arbetssätt 
kan innebära ett ”botten-upp” angreppsätt, dock måste det finnas stöd för arbetet. Efter en 
tid märktes resultat, 30 % högre kvalitet i form av mindre kundklagomål efter nio månader. 
Detta medförde även att man kunde fokusera på nya produkter och produktutveckling 
snarare än att fastna i gamla projekt. Arbetet i grupp innebar även en större tillit till varandra 
vilket gjorde arbetet ännu mer effektivt. Medarbetarna kände större ansvar och kunde se 
vad deras arbete tillförde i det stora hela, vilket ökade arbetstrivseln. Teamen arbetade med 
tidsbegränsade projekt och utvärderade sig själva efter avslutade projekt vilket skapade 
otroliga förbättringsmöjligheter, steg för steg.  
 

4.7 Park Dahlgaard, S-M. & Dahlgaard J.J.  
Dr. Su Mi Park Dahlgaard är docent vid Institutionen för Service Management, Lunds 
Universitet och Dr Jens Jörn Dahlgaard professor på avdelningen för Kvalitetsteknik vid 
Linköpings Universitet. Författarna Park Dahlgaard & Dahlgaard diskuterar i artikeln, The 

human dimension of TQM, de humana aspekterna som en utav de kritiska 
framgångsfaktorerna i implementeringen av kvalitetsledarskap. De föreslår en mer human 
modell där faktorer som motivation och positivt stöd belyses. 
 
Det har dokumenterats av flertalet författare (Corrigan, 1995; Evans, 1995;Dobbins 1995; 
Rahul, 1993; Hendrics & Singhal, 1995; Shin et al. 1998; Park Dahlgaard, 2000, 2001,2002 
refererat i Park Dahlgaard & Dahlgaard, 2003, s.1) att den största anledning till att 
organisationer misslyckas med TQM är att det endast finns en ytlig kunskap och obefintlig 
förståelse, framförallt om de humana attributen. Mer specifikt argumenterar dessa att 
obefintligt medarbetarengagemang, brister i ledningens engagemang, saknad av motivation, 
träning och utbildning är de mest kritiska faktorerna när man implementerar TQM. 
 
I och med välfärd, högre utbildningsgrad och större insikt om motivationsfaktorer har dock 
organisationer fokuserat på mer mänskliga behov, exempelvis kompetensutveckling, 
självständigt ansvar och befordran.  
 
Park Dahlgaard & Dahlgaard (2003) menar att människan är den främsta tillgången för 
verksamheter och att kärnvärden som respekt, integritet, lojalitet, tillit och ärlighet är något 
alla chefer borde ta hänsyn till. Det är därför av största vikt att bygga upp ett förtroende 
mellan ledningen och de anställda. Annars riskeras att mål inte uppnås och att 
motivationsfaktorer som belöningar får motsatt effekt. Dock ser Park Dahlgaard & Dahlgaard 
(2003) ett problem i att litteratur idag nästan enbart behandlar hur organisationer ska 
byggas upp snarare än medarbetarna. 
 
 Vidare talar man om två typer av kompetenser som människor har; 

1. Känslomässig kompetens; exempelvis självmedvetenhet, självreglering, empati och 
social kompetens. 

2. Intellektuell kompetens. 

För att uppnå tillfredsställelse hos människor är det ett måste att båda dessa ska vara 
uppfyllda. I boken Executive EQ- Emotional Intelligence in Buisness beskriver Cooper & 
Sawaf(1997)  (refererat i Park Dahlgaard & Dahlgaard, 2003 s.10) att den intellektuella 
kompetensen endast står för 4 % av ett företags framgång medan den känslomässiga 



 

27 
 

kompetensen kan förklaras till 90 %. Park Dahlgaard & Dahlgaard (2003) anser därför att det 
finns ett behov av en ny modell, ”the Trinity Model”, som innehåller tre aspekter av de 
mänskliga behoven – biologiska, psykologiska och spirituella behov. Alla dessa tre typer är 
kritiska motivationsfaktorer och ska behandlas ihop i varje given situation. Dessutom verkar 
värderingar vara den ultimata källan för att skapa en genuin inre motivation. När människor 
är motiverade att göra något baserat på värderingar, ger uppgiften eller aktiviteten en länk 
till personens inre lust. I gengäld skapar detta ett engagemang av ”vill göra” attityd istället 
för ”måste göra” eller ”tvingad att göra” attityd.  
 
British Quality Foundation har undersökt företag som nått framgång och sett att faktorer 
som engagerat ledarskap, utbildning, Ständiga förbättringar och processer har varit 
betydande. Park Dahlgaard & Dahlgaard (2003) föreslår utöver detta att man för att nå 
excellens även måste ta hänsyn till 4 P, ”the 4 p definition; People, Partnership, Process of 

work and Products”. Där de två första framförallt är viktiga. Man påstår att syftet med 
kvalitetsstrategi är att bygga in kvalitet i människor genom att stärka de humana faktorerna, 
vilket ska göras i tre nivåer 

1. Individuell nivå. 
2. Team nivå. 
3. Organisations nivå. 

Park Dahlgaard & Dahlgaard(2003) har utvecklat en bild som illustrerar hur organisationer  
kan nå excellens, figur 4.1. Strukturen innebär att företagen först måste bygga upp 
ledarskapet för att sedan utveckla grupper och individer. Dessa ska sedan ligga till grund för 
organisationens arbetssätt för att slutligen nå framgång.   

 
 
 
Vidare har man belyst sju faktorer som bygger upp respektive nivå. För ledarskapet 
innefattar dessa bland annat att klargöra en gemensam vision, utveckla en långtidsplan med 
delmål samt att som ledare motivera och engagera. För detta krävs att ledaren har kunskap 
om såväl människor som system. För att kunna bygga upp teamen krävs det att man har ett 
gemensamt syfte och mål, att man fördelar ansvar, har respekt och lär av varandra samt att 
man kan hantera några av kvalitetsverktygen (fiskbensdiagram, paretodiagram etc.). För att 
sedan bygga upp organisationen fokuserar man på bredare faktorer, exempelvis 
gemensamma mål, policies och visioner, att man inför tvärfunktionella grupper samt att man 
tillgodoser rätt träning och utbildning. Det är dessutom viktigt att man kontinuerligt 
reviderar sig själv för att skapa förbättringsmöjligheter. 
 

Figur 4.1- En struktur för att bygga in kvalitet hos människor 
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4.8 Eklund, J. 
Jörgen Eklund är professor på Avdelningen för ergonomi vid KTH. Han har bedrivit mycket 
forskning i gränssnittet mellan ergonomi och kvalitetsutveckling vilket har resulterat i 
flertalet publicerade artiklar.  
 
Eklund framhäver att i den ledarskapslitteratur som finns idag betonas oftast betydelsen av 
delaktighet hos de anställda i  de nya organisationsformer som utvecklas. Trots att många 
organisationer är eniga om vikten av delaktighet är det vanligt förekommande att 
medarbetarna är missnöjda. Det ges inte tillräckliga möjligheter att vara med och påverka. 
Ledarna i sin tur förklarar att delaktighet är ett komplext begrepp och svårt att tillämpa i 
praktiken. Eklund (2003) menar att ledare på olika nivåer ibland uppfattar delaktighet som 
ett hot mot deras möjlighet att styra och leda organisationen.  
  
En studie som utfördes redan 1969 av Arnstein (refererat i Eklund, 2003 s.149) visade att 
deltagarna kände högst grad av delaktighet när de kan kontrollera eller besluta själva. Det 
finns även ett flertal metoder eller arbetsformer vars syfte är att skapa delaktighet. Några 
exempel är problemlösningsgrupper, informationsträffar, personaltidningar, anslagstavlor 
och personalmöten. Delaktighet är även en av hörnstenarna i kvalitetsrörelsen och en 
förutsättning för att arbeta framgångsrikt med Ständiga förbättringar. En lösning som tas 
fram genom delaktighet skapar högre grad av motivation vilket leder till att lösningen 
fungerar bättre och införandet vanligtvis går snabbare.  
  
Många forskare bland annat Lewis et al (1988)(refererat i Eklund, 2003 s.150) har sett 
fördelen med delaktighet genom att man då involverar medarbetarna i förändringsprocesser 
så att de blir förespråkare för detta och aktiva förändringsagenter istället för passiva 
mottagare. Ett annat synsätt som Karsek & Theorell (1990) och Fielder (1994) (refererat i 
Eklund s.150) har sett i sin forskning är att begreppet förbättrar den sociala interaktionen, 
kommunikationen och kontrollen över de egna arbetsaktiviteterna.  
 
Det råder utifrån litteraturen konsensus om de positiva effekterna som uppstår av 
delaktighet. De negativa effekterna är också förhållandevis väl kända, som varför och i vilka 
situationer de uppstår samt även hur man i praktiken skapar delaktighet.  
  
Eklund (2003) genomförde en fallstudie på ledarens syn på delaktighet vilket bekräftade 
tidigare forskningsresultat. Studien visade att delaktighet skapar motivation hos 
medarbetare, att det ger minskat motstånd vid förändringar samt att det förbättrar de 
anställdas arbetsförhållande. Enligt ledarna i fallstudien är begreppet delaktighet bra att 
tillämpa vid diskussioner kring;  hur man ska utföra sitt eget arbete, arbetsförhållanden, mål, 
omgivningsfaktorer och ekonomi. 
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4.9  Sammanfattning av litteraturstudie 
Författarna till alla åtta studerade publikationer belyser vikten av ett engagerat ledarskap för 
att komma igång och sedan upprätthålla ett framgångsrikt förbättringsarbete. Eftersom 
examensarbetet riktar sig mot teamledarrollen och de aktiviteter som de har möjlighet att 
påverka har författarna valt att exkludera de moment som ligger utanför ramen för detta. 
Därefter har alla aktiviteter värderats utifrån samma kriterier, det vill säga vissa har tagits 
med även om enbart en författare har framhävt dess vikt. Dock har större delen av de 
anvisningar som identifierats från litteraturstudien återkommit från flera författare i 
litteraturstudien. För att bidra med konkreta förslag till teamledarna har författarna till 
största del valt att fokusera på hur aktiviteterna i checklistan kan utföras. Nedan följer en 
sammanfattning av de fem fokusområdena; förutsättningar för att komma igång, mål, 
resultat, uppmuntran och utbildning. Kategoriseringen och resultatet har sedan legat till 
grund för den multipla fallstudie, intervjuguide 2, bilaga 4.  
 
Förutsättningar för att komma igång 

En utav grundpelarna för att komma ingång med förbättringsarbete är att skapa 
förutsättningar för delaktighet av alla i teamet. Att kunna förmedla nyttan med 
förbättringsarbete är av högsta grad väsentligt. Medarbetare behöver förstå varför det är 
viktigt att ständigt förbättra sig. Det är även betydelsefullt att teamet startar från samma 
plattform genom att diskutera nuläget, vilka värderingar som genomsyrar organisationen 
och teamet samt att tillsammans ta fram de mål som gruppen ska arbeta mot. Att ha 
förbättringsmöten är en förutsättning för att komma igång och ett effektivt sätt att dels 
generera förslag men även för att diskutera de förslag som inkommit. Möten skapar även 
förutsättningar för delaktighet. Teamledarens roll ska vara att coacha, föregå med gott 
exempel samt att träna gruppen i problemlösning. Det ska vara enkelt att lämna förslag, alla 
måste kunna göra det som en naturlig del av vardagsarbetet. Till en början kan det även vara 
bra att visualisera förbättringsarbetet och förslagssystemet på anslagstavlor. Medarbetare 
ges då möjlighet att se resultatet från förbättringarna samt skriva upp förslag på nya 
förbättringar eller problem. Ett konkret förslag är att utlysa månadens problem för att få 
medarbetare att tänka efter och börja lämna in förbättringsförslag. En sammanställning av 
avsnittet visas i tabell 4.1.  
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Tabell 4.1- Sammanställning av avsnitt “Förutsättningar för att komma igång” från litteraturstudien. 

 Sörqvist Helling 

& 

Helling 

Crosby Robinson 

& 

Schroeder 

Schats & 

Abdelshafi 

Dahlgaard 

& Park 

Daahlgaard 

Eklund 

Tillgodose med 

resurser 

 √  √ √ √  

Skapa förutsättning  

för delaktighet av  

alla i teamet 

 
√ 

      
√ 

Tydlig struktur 

 

√ √ √ √ √   

Förbättringsgrupper/ 

möten 

 √  √ √  √ 

Förslagshantering 

 

√   √    

Självstyrande grupper  
 

   √ √ √ 

Gruppövningar/ 

problemlösning 

   √ √ √ √ 

Konsulter/extern 

coach 

 √   √   

Gemensamma mål, 

värderingar och 

vision/ kultur 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 

 

Mål 

För att medarbetarna ska känna sig uppskattade och nå framgång med sitt 
förbättringsarbete är det viktigt att gruppen diskuterar värderingar och utifrån det utformar 
sina egna mål. Till grund för gruppmålen ligger verksamhetens mål som på ett strategiskt 
sätt bryts ner på dels gruppnivå men även på individnivå. En förutsättning för att man enkelt 
ska kunna arbeta med målsättning är att de är mätbara och beskriver etapper på 
utvecklings- och förbättringsarbetet. Teamledare bör sedan under sina möten regelbundet 
följa upp och tydligt åskådliggöra vart man befinner sig, vart man ska samt hur man ska 
arbeta för att uppnå målet. Sammanställning av avsnittet visas i tabell 4.2. 
 
Tabell 4.2- Sammanställning av avsnittet ”Mål” från litteraturstudien. 

 Sörqvist Helling & 

Helling 

Crosby Robinson 

& 

Schroeder 

Ramström 

& stridh 

Schats 

& 

Abdelshafi 

Dahlgaard 

& Park 

Dahlgaard 

Eklund 

Samordna/ bryt  

ner org. mål 

√ √   √  √  

Utforma egna  

mål i gruppen 

√  √ √ √ √ √ √ 

Analysera 

 nuläge 

 √ √  √    

Mätbara mål/ 

Tydliga mål 

 √ √  √    

Visualisera 

målen/följ upp 

  √ √ √    
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Resultat 

För att förbättringsarbetet inte ska upplevas som en belastning bör man integrera det som 
en naturlig del i vardagsarbetet. Innan man genomför förbättringarna måste teamledaren 
tydligt informera alla medarbetare vad nyttan är. Genom att fråga efter idéer, hantera samt 
diskutera förslag via enkätundersökningar, gruppsamtal eller elektroniska 
förslagshanteringssystem, får man in fler förslag. Ett annat sätt att uppmärksamma de 
problem som finns i verksamheten är att börja mäta och samla fakta. När en stor kvantitet 
av förslag lämnats in måste förbättringsområden prioriteras. Det anses även viktigt är att få 
förslag genomförda förhållandevis fort, gärna inom en begränsad tidsperiod. Att fokusera på 
små idéer gör implementeringen enklare. För att uppmuntra och generera fler 
förbättringsförslag är det bra att redovisa resultat av genomförda förbättringarna samt visa 
på framgångsrika förbättringar. Sammanställning av avsnittet visas i tabell 4.3.  
 
Tabell 4.3- Sammanställning av avsnittet “Resultat” från litteraturstudien. 

 Sörqvist Helling  

& 

Helling 

Robinson  

& 

Schroeder 

Ramström 

&  

Stridh 

Schats 

&  

Abdelschafi 

Del i vardagsarbetet 

 

√  √   

Förmedla nyttan 

 

√ √  √  

Metoder för att 

generera förslag 

√ √   √ 

Visa på framgångsrika 

förbättringar 

√ √  √  

Mäta/ samla fakta till 

förbättringar 

 √ √ √ √ 

Tidsbegränsat 

 

   √ √ 

Prioritera 

förbättringsområden 

 √ √   

Fokusering på små 

förbättringar 

√  √   

Gör det enkelt 

 

√  √   

 

Uppmuntran 

Det viktigaste man som teamledare kan göra för att uppmuntra gruppen till 
förbättringsarbete är att dagligen föregå med gott exempel samt att ge beröm och snabb 
feedback på förslag. Det är även betydelsefullt att ge extra stöd till de som inte deltar i 
förbättringsarbetet. Att se sitt förslag användas och att tilldelas ansvar anses tillhöra de mest 
uppskattade belöningarna . För att lyfta fram bra förbättringar kan man införa speciella 
ceremonier där priser och diplom utdelas. I övrigt uppskattas sociala aktiviteter tillsammans i 
gruppen, exempelvis middagar, luncher, fika, studiebesök eller resor. Sammanställning av 
avsnittet visas i tabell 4.4.  
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Tabell 4.4- Sammanställning av avsnittet “Uppmuntran” från litteraturstudien. 

 Sörqvist Helling 

& Helling 

Crosby Robinson 

& 

Schroeder 

Ramström 

& stridh 

Schats & 

Abdelshafi 

Dahlgaard 

& Park 

Dahlgaard 

Eklund 

Sociala 

/grupp 

aktiviteter 

 

√ 

 

√ 

 
 

 

 
 

 

√ 

 
√ 

 

 

 

Feedback, 

stöd, beröm 

 

√ 

 

 

 
√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

Fråga efter 

förslag 

 

√ 

 

 

  
√ 

 
√ 

   

Föregå med 

gått exempel 

 
√ 

    
√ 

   

Ansvar och 

personlig 

utveckling 

 

√ 

 

 

 
√ 

 
 

 

 
√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

Ceremonier/ 

priser till 

bästa förb. 

 

√ 

 
√ 

 

√ 

 

 

    

Uppmuntra 

de som inte 

deltar 

  

 

  
√ 

 

√ 

   

 

Utbildning 

Att medarbetare själva får lägga upp sin utbildningsplan har visats sig framgångsrikt för att 
uppmuntra till utbildning. För att öka kompetensen hos teamet är bra metoder att låta dem 
lära av varandra, att besöka andra avdelningar för att ta del av deras erfarenheter eller 
besöka andra företag för att lära sig nya arbetssätt och metoder. Teamledarens roll är att 
utbilda och träna gruppen i samt att lära ut metoder för problemlösning, exempelvis 
fiskbensdiagram ”fråga varför fem gånger” och paretodiagram. Det finns även verktyg som 
kan användas för att generera fler och bättre förbättringsförslag, exempelvis 5S och 
felsökning. Sammanställningen av avsnittet visas i tabell 4.5.   
 
Tabell 4.5- Sammanställning av avsnittet “Utbildning” från litteraturstudien.  

 Sörqvist Helling 

& 

Helling 

Crosby Robinson 

& 

Schroeder 

Ramström 

&  

stridh 

Schats  

& 

Abdelshafi 

Dahlgaard 

& Park 

Daahlgaard 

Anpassade 

utbildningsprogram 

√ √ √     

Samma utbildning i 

alla led 

√       

Problemlösning/ 

grupparbete 

√ √  √ √ √  

Lära av varandra/ 

Arbetsrotation 

 √  √ √   

Utbildning av 

konkreta metoder 

√ √  √ √  √ 

Benchmarking 

 

 √  √    
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5 Seminarier 
Vid den årliga kunddagen som C2 Management AB anordnar presenterade Therese 
Ramström sitt examensarbete och checklistan, Den vakne teamledaren. De ca 65 deltagarna 
fick efter genomgången i grupp diskutera hur de arbetar med de olika aktiviteterna samt 
presentera sina tips. En sammanfattning av resultatet visas nedan. 
  
Förutsättningar för att komma igång 

De viktigaste framgångsfaktorerna för att komma igång med förbättringsarbete är att låta 
alla vara delaktiga samt uppmuntras till att lämna in förslag, exempelvis på 
medarbetarsamtal eller via befintligt förslagssystem. Mål bör utformas tillsammans i 
gruppen, dessa ska sedan visas och följas upp på möten. Gruppen ska även gemensamt 
prioritera förbättringsområden och alla ska tilldelas ett eget ansvarsområde vad gäller 
förbättringsarbetet. Det kan vara bra att förbättringsarbetet har en egen mötespunkt. För 
att sedan generera förslag gavs rådet att göra gruppövningar. En viktig del för att komma 
igång med förbättringsarbetet är att kommunicera, exempelvis genom det befintliga 
intranätet. Andra framgångsfaktorer när det gäller att komma igång är att visa på att små 
förbättringar är betydelsefulla. Det är även viktigt att visa vilka resultat förbättringar gett och 
påvisa nyttan med dem.  
  
Mål 

Det är viktigt att ha en målbeskrivning och att denna följs upp på möten. Kunderna gav 
exempel på hur mål och måluppfyllning kan visualiseras på OH, PowerPoint, över intranätet 
eller på tavla. De anser även att det är viktigt att det på möten finns en egen punkt för just 
mål och måluppfyllning. Deltagarna påpekade dessutom vikten av att förenkla och förtydliga 
målen samt att kontinuerligt visa nuläget.  
  
Resultat 

För att generera förbättringsförslag framhävde deltagarna vikten av att man som ledare 
måste undanröja hinder för medarbetarna, man måste även ut i organisationer och fråga 
efter idéer. Det är viktigt med uppföljning, vad förbättringarna har resulterat i och även att 
visualisera detta på möten, anslagstavlor eller genom intranätet. När förbättringar ska 
genomföras är det bra om ansvar tilldelas och tidsplan sätts för genomförandet. Ett bra tips 
är att kontinuerligt mäta och visa på antal procent genomförda förbättringar av de 
inlämnade förslagen. Eftersom alla är kunder och användare av System C2TM anser de att 
verktyget är bra för att få struktur på förslagshanteringen. För att få in förslag inom ett visst 
område kan man utlysa veckans/månadens problem som sedan kan diskuteras på möten 
eller via systemet. 
  
Uppmuntran 

Alla deltagare var överens om att små belöningar och belöningar i grupp var det som 
uppskattades mest, exempel är godis, glass, trisslotter eller att fira med en gemensam 
aktivitet. Offentligt beröm är även att föredra för att visa uppskattning. Ett mer konkret 
exempel är att den som genomfört någon framgångsrik förbättring får berätta om den inför 
de andra. Snabb feedback och att visa sig tillgänglig är viktigt att tänka på som ledare.  
  
Utbildning 
Det viktigaste är att utbilda om nyttan med att genomföra förbättringar och användbara 
verktyg för förbättringsarbetet. Deltagarna berättade att utbildning i System C2TM varit 
uppskattat bland medarbetare. 
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6  Multipel fallstudie 
I den multipla fallstudien besöktes fyra företag och i första delen av respektive avsnitt 

beskrivs kortfattat dessa. Därefter följer ett sammandrag av de intervjuer och observationer 

som gjorts under företagsbesöken. I slutet av kapitlet sammanfattas de viktigaste 

lärdomarna från samtliga studiebesök. 

  

6.1 Camfil Svenska AB 
 

6.1.1 Företagsbeskrivning 
Camfil Farr är ett utav världens största och ledande företag som utvecklar och tillverkar 
renluftsfilter för alla typer av industrier och fastigheter. Företaget är världsomspännande 
med 29 dotterbolag, 24 produktionsanläggningar och agenter runt om i Europa, Asien och 
Nordamerika. Camfil Farr har idag 3 fabriker i Norden (Trosa, Alingsås och Österbymo) 
(www.camfilfarr.com, A). De har ca 3000 anställda och 2007 omsattes 4115 miljoner SEK 
(www.camfilfarr.com, B).  
 
Camfil Svenska AB är ett dotterbolag till Camfil Farr. Huvudkontor för båda finns i Trosa där 
även företaget startades 1963 under namnet Camfil AB (www.camfilfarr.com, C). Camfil 
Svenska AB hade 2007 285 anställda och omsatte ca 454 miljoner SEK (www.affärsdata.se, 
A).  
 

6.1.2 Intervju  
På Camfils fabrik i Trosa träffade författarna teamledare Sadika Mustafic och Annelie Tamse 
samt produktionslinjechef Johan Ormo. Johan Ormo har arbetat som ledare i många år och 
är idag chef över teamledarna. Sadika Mustafic har arbetat på Camfil i 10 år, till en början i 
produktionen och nu dessutom som teamledare . Annelie Tamse har tidigare varit 
teamledare och har nu precis blivit det igen, även hon började arbeta enbart inom 
produktion.   
 
Tidigare hade Camfil haft ”att göra listor”, där förslag kunde ges, vem som var ansvarig för 
implementering och när det skulle vara genomfört. För att få bättre systematik infördes 
System C2TM. Inledningsvis fick alla utbildning i systemet och idag har de så kallade C2-dagar 
två gånger per år. Personalen får då utbildning i systemet och framgångsrika förbättringar 
från perioden lyfts fram. Teamledarna anser att det svåraste med att vara teamledare är att 
de känner sig kluvna när de måste lämna sitt arbetslag för att utföra andra uppgifter. 
 

Förutsättningar för att komma igång 

Produktionslinjechef, Johan Ormo, menar att de absolut viktigaste förutsättningarna för att 
komma igång och lyckas med sitt förbättringsarbete är att få stöd från ledningen samt att 
som chef föregå med gott exempel. Kan man dessutom förmedla nyttan med förbättringar 
till både ledning och medarbetare är det betydligt enklare att lyckas. Sadika Mustafic och 
Annelie Tamse ger mer konkreta tips på hur man kan komma igång. Att göra ett 5S projekt 
skapar ordning och ger ansvarskänsla. De menar dessutom att kontinuerliga 
förbättringsmöten ger systematik och Johan Ormo menar att dessa bör hållas korta och 
konsista. Man måste utöver det ha ett system som hanterar och åskådliggör 
förbättringsarbetet. System C2TM har fungerat bra för dem. Till en början kan det dock räcka 
med anslagstavlor och ”att göra listor”. För att förenkla förbättringsarbetet tilldelas resurser, 
teamledarna har exempelvis möjlighet att använda 5000 SEK per dag för att genomföra 
förbättringar. 
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Mål 

Ledningen har satt mål om att varje team i snitt ska lämna in två förbättringsförslag per 
person och månad. Detta är dock ett mål som teamen för tillfället inte uppfyller. Utöver det 
har de dagliga produktionsmål, dessa visualiseras på anslagstavlor vid varje arbetsstation. 
Där mäter de också hur väl de uppfyller produktionskrav. Johan Ormo har vidare planer på 
att införa on-line mätningar, hur väl produktionskrav uppfylls, vilket ska visas på TV-skärmar 
vid teamens arbetsstationer.  
 

Resultat 

Teamen använder System C2TM, varje arbetsstation har en dator där systemet och intranätet 
finns tillgängligt. Från början var det segt att få in förslag men allteftersom medarbetare 
lärde sig använda systemet kom fler förslag in. Teamledarna anser att en utav de svåraste 
uppgifterna med förbättringsarbete är att få medarbetare att lämna in förslag. En gång i 
veckan har de förbättringsmöten, då går teamen igenom de förslag som registrerats i 
systemet. Varannan vecka träffas teamledarna tillsammans med produktionslinjechef, Johan 
Ormo, det ges då tillfälle att lära av varandra. I slutet av varje arbetspass fyller 
teammedlemmarna i formulär över hur passet har fungerat, dessa lämnas till Johan Ormo 
som letar efter avvikelser, både positiva och negativa.  
 

Uppmuntran 

Något som uppskattas av medarbetare är att få beröm från högre chefer, vilket för tillfället 
händer sällan. Teamledarna försöker däremot dagligen visa sin uppskattning till teamen. 
Ibland sporrar de medarbetare till att arbeta lite hårdare för att ge dem tillfälle att fira. 
Oftast firas det med fika och tårta. Årligen anordnas vår- och julfest. Det har även 
förekommit studiebesök och middagar för välpresterande team. Det är inte svårt att ta reda 
på vad som uppskattas av medarbetare, de ger ofta själva förslag på hur de vill fira. Om 
teamen uppfyller målet på två förbättringsförslag per person och månad tilldelas bonus i 
lönen. Johan Ormo är försiktig med att belöna individuellt och försöker oftast belöna i grupp. 
Under de C2-dagar som anordnas två gånger om året ges det även tillfälle att 
uppmärksamma och presentera framgångsrika förbättringsförslag. Dessa sätts upp i fabriken 
och medarbetarna får då möjlighet att rösta på den bästa förbättringen. Det förslag som 
vinner får på kvällen under middagen ta emot ett pris.   
 
Utbildning 

Att alla anställda oberoende av befattning får samma typ av utbildning anses vara viktigt för 
att verkligen utnyttja den nya kompetensen. När företaget införde System C2TM fick alla 
utbildning i detta, vilket har bidragit till att systemet används frekvent. Övriga 
kompetenshöjande aktiviteter är att de gamla lär upp de nya. Johan Ormo har tidigare utfört 
gruppövningar, exempelvis gjort fiskbensdiagram med både ledning och medarbetare för att 
identifiera viktiga faktorer som påverkar arbetsmiljön.  
 

Utvärdering av checklistan 

Första intrycket av checklistan från teamledare Sadika Mustafic och Annelie Tamse var att 
den var rörig samt att de inte förstod nyttan med den. De kände att de inte hade tid att fylla 
i den, de menade dessutom att de redan arbetar med aktiviteterna, dock inte veckovis. 
Däremot trodde de att om man kontinuerlig använder checklistan skulle det vara enkelt att 
få en överblick på förbättringsarbetet, hitta trender samt identifiera förbättringsmöjligheter i 
sitt arbete.  
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6.2 Coca-Cola Drycker Sverige AB 
 

6.2.1 Företagsbeskrivning 
År 1886 uppfinner den lokala apotekaren, Dr John Stith Peberton, Coca-Cola i ett försök att 
hitta botemedel mot huvudvärk. Därefter börjar drycken säljas från så kallade Sodabarer. År 
1892 säljer Dr John Stith Peberton rättigheterna till affärsmannen Asa G. Candler som 
grundar the Coca-Cola Company (www.coca-cola.se, A).   
 
Coca-Cola kom till Sverige 1953 och var redan då ett välkänt varumärke. 1997 invigs fabriken 
i Haninge som är en utav Europas modernaste produktionsanläggningar (www.coca-cola.se, 
B). Förutom Coca-Cola tillverkas drycker som Fanta, Sprite, Mer och Bonaqua. Fabriken i 
Haninge tillverkar dagligen ca 1 miljon liter dryck för att tillfredställa den svenska marknaden 
(Muntlig kommunikation, Klas Bandman 2008-09-16). Coca-Cola tillverkar, marknadsför och 
distribuerar drycker, de hade år 2007 en omsättning på 2,7 miljarder SEK och 605 anställda 
(www.affärsdata.se, B).   
 

6.2.2 Intervju  
På Coca-Cola fabriken i Haninge träffade författarna Kompetens och metodutvecklingschef 
Klas Bandmann. Han arbetar med Lean Production och har precis börjat arbeta med Sex 
Sigma. Klas Bandmann började på Coca-Cola 1992, hans dåvarande chef var angelägen om 
att få igång förbättringsarbetet där. 2007 tilldelades Klas Bandmann C2 Management ABs 
pris ”årets eldsjäl”, för att starkt bidra till och utveckla förbättringsarbetet på Coca-Cola. 
 
Inledningsvis började Klas Bandmann med att utbilda ledningen inom förbättringsarbete, för 
att kunna sprida ett positivt budskap uppifrån. Därefter gjordes pilotförsök i fabriken för att 
inte göra några radikala förändringar. Han ville implementera förbättringsarbetet steg för 
steg och som en del av det vardagliga arbetet. Till att börja med var det svårt att få med 
medarbetare i förbättringsarbetet samt att få dem att lämna förslag. De startade med enkla 
”att göra listor” där medarbetare kunde lämna förslag på förbättringar, vem som var 
ansvarig och när det skulle vara klart. Från början fanns det mål om tre genomförda 
förbättringar per medarbetare och år, när de var som bäst hade Coca-Cola ett snitt på 15 
genomförda förbättringar per medarbetare och år.  
 

Förutsättningar för att komma igång 

Ett första steg till att komma igång med förbättringsarbete är enligt Klas Bandmann 5S, alla 
får då ett tilldelat ansvar och kan själva utföra förbättringar. Det är som förbättringsledare 
viktigt att föregå med gott exempel och har man dessutom en engagerad ledning är det bra 
att få en tilldelad budget för förbättringsarbetet. Det är dock en utav de största 
svårigheterna med att komma igång, att få stöd av ledningen. Det är bra att ha mål om 
förbättringsarbetet, inte bara de individuella utan även de övergripande målen. Klas påpekar 
vikten av att ha kontinuerliga möten, för att skapa delaktighet och öka kommunikationen 
mellan medarbetarna.  
 

Mål 

I dagsläget har teamen ett mål på 12 genomförda förbättringar per medarbetare och år. De 
har utvecklat en egen strategi; vi ska alltid vara på pallen, dvs. alltid tillhöra eliten av svenska 
företag även vad gäller förbättringsarbete. Alla på företaget har personliga mål, teamledarna 
har även mål om gruppens genomsnittliga resultat. Målen måste vara smarta, alla ska veta 
hur de kan påverka att målen uppfylls, exempel är mål om förebyggande åtgärder. Varje skift 
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och produktionslina har en egen måltavla där mål visas och följs upp. För ett par år sedan 
utförde Coca-Cola en medarbetarundersökning, där man bland annat frågade om 
värderingar. Dessa värderingar har sedan fått ligga till grund för de individuella målen och 
lönesättningen.  
 

Resultat 

Alla måste kunna genomföra sina egna förbättringar, de som arbetar i fabriken har 
exempelvis ansvar för den maskin de står vid, med underhållning och rengöring. För att få 
igång tjänstemän att lämna förslag infördes System C2TM. Klas Bandmann har även utvecklat 
egna metoder för att generera förbättringsförslag och att arbeta med kvalitet. Ett exempel 
är en femstegs certifiering. Steg 0 är att införa 5S, steg 1 innehåller bl.a. rengöring och ”att 
göra listor”, steg 2 att införa förbättringsmöten o.s.v. När teamen uppfyllt kraven för en 
certifiering gäller det att behålla den genom att upprätthålla arbetet. Tanken bakom är enligt 
Klas Bandmann att skapa självstyrande grupper, steg för steg. Ett annat exempel är SMAK 
(säkerhet, miljö, arbetsmiljö och kvalitet) som är en metod att utföra internrevisioner. Dessa 
internrevisioner utförs gruppvis vilket enligt Klas Bandmann tar bort en del utav den 
negativa uppfattning som revisioner annars kan ha. SMAK utredningar sker månadsvis.  
 

Uppmuntran 

Klas Bandmann uppmuntrar teamen genom att visa sitt engagemang och ge beröm. Ibland 
uppmuntrar han också teamen att utmana varandra. Medarbetare får lönebonus beroende 
på hur väl de har uppfyllt de individuella målen. När teamet har klarat ett certifieringssteg 
får varje teammedlem 500 SEK att göra något roligt för tillsammans i gruppen.  
 

Utbildning 

Alla har individuella kompetensutvecklingsplaner, där medarbetare får kartlägga vad de är 
bra och mindre bra på och inom vilka områden de behöver utvecklas. De har även 
individuella kompetensmatriser över vem som fått vilken typ av utbildning och vilka 
utbildningar det är tid att utföra igen. Detta ger systematik i utbildningsprogrammen och gör 
det enklare att följa upp vad utbildningarna har bidragit till. Enligt Klas Bandmann är det inte 
svårt att hitta nya kompetensutvecklande aktiviteter och utbildningar uppfattas oftast 
positivt från medarbetare.  
 
Coca-Cola har både interna och externa utbildningar. De externa utbildningarna innefattar 
såväl ”klassrumsundervisning” som utbildning på plats, exempelvis vid maskinerna. Praktiska 
utbildningar är enligt Klas Bandmann bättre eftersom de oftare omsätts och används än 
teoretiska. Klas har insett att det finns en stor kompetens inom företaget vilket han 
utnyttjar. Dock finns ett problem med att ingen vill lära ut, därför utbildas vissa personer i 
pedagogik för att inför mindre grupper dela med sig av sin kompetens. Vid lågsäsong stänger 
de ibland ner produktionen och låter teamen dela med sig av sina framgångstips till 
varandra. Coca-Cola har även ett speciellt utbildningsprogram som innebär att utvalda 
personer får besöka Coca-Cola fabriker världen över för att ta del av deras erfarenheter och 
metoder.  
 

Utvärdering av checklistan  

Klas Bandmann anser att checklistan innehåller de viktigaste punkterna och för honom känns 
det självklart att arbeta med just de aktiviteterna. Han anser dessutom att den är tillräckligt 
bra för att kunna användas som den är. Dock har han inte kommit igång med att använda 
den, vilket han tror beror på att den är lätt att glömma bort och föreslår att den borde finnas 
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med på mötesagendan. Han tror inte att den ska användas till punkt och pricka utan snarare 
som ett stöd för alla typer av ledare.  
  
Enligt Klas Bandmann finns det en del förutsättningar som måste vara uppfyllda för att man 
ska kunna använda checklistan. Man måste ha en struktur på förbättringsarbetet och 
förslagshanteringen. Han tror att den som är förbättringsansvarig måste ligga på 
teamledarna och förmedla nyttan med checklistan. Den största svårigheten med checklistan 
enligt honom är att komma igång att använda den. För att motivera ledningen kan det vara 
bra att visa på vad förbättringar har lett till i form av ekonomiska resultat. Som 
kompletterande material till checklistan tror han på något stöd till hur man kan komma 
igång med förbättringsarbete. 
 

6.3 Clarion Hotel Sign 
 

6.3.1 Företagsbeskrivning 
Choice Hotels Scandinavia ASA är nordens största hotellkedja med över 160 hotell. Kedjan 
marknadsför fem varumärken, Comfort Hotel, Quality Hotel, Quality Resort, Clarion 
Collection och Clarion Hotel. Choice Hotels Scandinavia ASA är en del av Choice Hotel 
International med 5000 hotell i 42 länder (www.clarionstockholm.com, A).  
 
Clarion Hotel Sign är del av Clarion Hotel, med 558 dubbelrum, konferenslokaler, restaurang 
och bar, är det ett av Stockholms största hotell. Hotellet öppnades i februari 2008 och det 
saknas därför uppgifter på omsättning (www.clarionstockholm.com, B). De har ca 150 
anställda (Lina Personne, muntlig kommunikation, 2008-10-21). 
 

6.3.2 Intervju  
Lina Personne som intervjuades av författarna arbetar på avdelningen Guest Service som en 
av fyra arbetsledare. Lina Personne har tidigare arbetat på Clarion Stockholm och blev precis 
som många andra medarbetare överflyttad till Clarion Sign när de slog upp portarna i 
februari 2008. Clarion Stockholm har under flera år arbetat med förbättringsarbete, vilket 
betyder att Clarion Sign under den första tiden haft ett stort stöd av dem. Eftersom många 
av medarbetarna har arbetat på Clarion Stockholm innan var de väl insatta i 
förbättringsarbetet vilket innebar att det var enkelt att inleda liknande arbete på Clarion 
Sign. Lina Personne framhäver enkelheten att implementera nya verktyg och metoder 
eftersom hotellet är såpass nyöppnat samt att större delen av de anställda är unga och 
öppna för förändringar. Under intervjun upplevde författarna en stor entusiasm angående 
det pågående förbättringsarbetet och en stor enkelhet att kontinuerligt arbeta med 
förbättringar.  
   
Förutsättningar för att komma igång 

Det var ledningens förslag att de skulle börja med förbättringsarbete, vilket gjorde att man 
hade ett stort stöd och engagemang från dem. De införde System C2TM som hjälpmedel vid 
hantering av förslagsverksamhet. Därefter gav man på Clarion Sign utbildning i systemet. De 
tryckte även upp papperslappar, så att personer som inte känner sig bekväma i systemet 
eller som inte har tillgång till en dator kontinuerligt ska kunna lämna förbättringsförslag. 
Enligt Lina Personne är den största förutsättningen för att komma igång att man går ut och 
informerar vad nyttan med förbättringsarbete är för var och en av medarbetarna. 
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Mål 

Precis när Clarion Sign öppnade lämnades det in två förslag per person och arbetspass, det 
fanns då mycket som kunde förbättras. Nu har man däremot, genom att fråga alla 
medarbetare, kommit fram till ett mål på en till två förslag per person och vecka. Lina 
Personne påpekade att den målsättningen är bättre då man vill fokusera på förslag med 
kvalitet. Man har inte bara mål för förslagsverksamheten utan man har mål, delmål och 
uppföljning av flertalet nyckeltal, exempelvis kundklagomål och ekonomi. Alla mål visas på 
veckomöten då arbetsledarna träffas samt på månadsmöten då hela avdelningen närvarar. 
 

Resultat 

Under månadsmötena går man igenom alla förslag. En stor del av dem är då redan 
genomförda men Lina Personne framhäver att det är viktigt att ta upp dessa ändå för att alla 
ska känna sig informerade. De har en genomförandegrad på ca 70 % av sina förslag, vilket 
enligt Lina Personne beror på få hierarkiska nivåer i organisationen och att beslut tas snabbt. 
Förslagsverksamhet har blivit en del av vardagsarbetet, detta kan förklaras av enkelheten i 
System C2TM. Ansvaret för att förslagen blir genomförda är mycket upp till vara och en. För 
att få in fler och bättre förslag så har man på varje avdelningen en C2- ambassadör som 
hjälper och uppmuntrar medarbetarna att lämna in förslag. De fungerar som eldsjälar inom 
förbättringsarbetet. 
 
Några av de framgångsrika förbättringarna sätts upp i personalmatsalen, synligt för alla. Här 
sätter man också upp ”veckans problem”. Medarbetarna får komma med förslag på hur 
problemet ska lösas och den bästa lösningen utses. 
 

Uppmuntran  

När de anställda når sina delmål eller mål firas det med tårta eller champagne. Det har 
framkommit genom att fråga medarbetare att det är dessa attribut som uppskattas mest. De 
har även en utmärkelse, ”månadens besparing”. Priset till den som gett förslaget är 2500 SEK 
och belöningen är individuell. Lina Personne påpekar dock att få gå upp på scen under 
stormötet och få en kram av VD är lika mycket uppskattat som den monetära belöningen. 
Att få uppmärksamhet för sin förbättring anses precis lika uppskattat. 
 

Utbildning 

Eftersom ClarionSign använder System C2TM, har alla fått en grundutbildning i systemet, för 
att sedan underhålla användningen har man även vidareutbildningar. Alla medarbetare har 
en individuell plan som följs upp av den närmaste chefen. Två till tre gånger om året har man 
medarbetarsamtal där man bland annat diskuterar kompetensutveckling. Medarbetare får 
gärna själva komma med förslag om vilken utbildning man vill gå, presentera behovet av 
utbildningen samt ge ett kostnadsförslag för sin chef. Detta gör att medarbetarna är mycket 
positiva till utbildning eftersom de anpassas utifrån de egna behoven.  
 

Utvärdering av checklistan 

Lina Personnes första intryck av checklistan var att hon inte förstod den eller såg nyttan med 
att använda den. Mycket av detta grundar sig på att hon är en flitig användare av System 
C2TM. Att använda checklistan blir endast ett extraarbete och hon ser därför ingen anledning 
till att de skulle börja använda checklistan.  
 
Lina Personnes förslag på hur man skulle förmedla hur och varför checklistan tagits fram var 
att personligen informera de mottagande personerna. Hon tror inte att en 
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introduktionsguide i pappersform skulle fungera, då folk generellt sätt inte läser sådant. Att 
utforma något kompletterande material till checklistan ansåg hon inte heller vara 
nödvändigt, eftersom hon är en förespråkare för System C2TM. 
 
Hennes råd på hur man ska komma igång att använda checklistan eller annat nytt material, 
är att man måste förmedla nyttan med att använda det. Sen är det viktigt att man hela tiden 
ger feedback till alla medarbetare för att de ska känna uppskattning. Har man dessutom stöd 
från ledningen underlättar det implementeringen av nytt material avsevärt.  
 

6.4 Sonoco-Alcore AB 
 

6.4.1 Företagsbeskrivning 
Företaget bildades genom en sammanslagning av Ahlström och Sonoco i USA för 108 år 
sedan. År 2007 omsatte man ca 27 miljarder SEK och har 18 600 anställda över hela världen 
(www.sonoco.com). Världen över produceras bland annat skräddarsydda konsument 
förpackningar, exempelvis Pringles och formsprutad plast. I Norden tillverkas endast ”Tubes 
and cores”- kartongrullarna som främst används av pappersbruk för att rulla upp papper på. 
Sonoco-Alcore AB har 300 fabriker i 35 länder. I Norden och Östeuropa har de 10 fabriker 
(Sverige, Norge, Finland, Ryssland och Estland) och ett pappersbruk. De tillverkar 60 000 ton 
pappersrullar, 11 500 ton i fabriken i Norrköping. I Norden omsätter de ca 600 miljoner SEK 
och man har 180 anställda varav 24 arbetar på huvudkontoret och i fabriken i Norrköping 
(Malin Holmberg, muntlig kommunikation, 2008-09-12). 
 

6.4.2 Intervju  
Malin Holmberg intervjuades vid besöket på Sonoco-Alcore i Norrköping, hon arbetade 
sedan sex månader tillbaka som Produktivitet och Kvalitetsansvarig. Hon har tidigare under 
flera år arbetat inom processindustrin, vilket hon såg som en stor fördel eftersom hon lättare 
förstår sina medarbetare på produktionsgolvet. Malin Holmberg har stor kunskap av 
kvalitetsarbete från sin tid som egenföretagare och som Lean Production6 föreläsare. 
Kombinationen av dessa två erfarenheter har gett henne drivkraften att på ledningens 
begäran få alla produktionsanläggningar i Norden att komma igång med förbättringsarbete.  
 

Förutsättningar för att komma igång 

Malin Holmberg ansåg att man först och främst behöver ha en företagskultur som ser 
positivt på förändringar och att medarbetarna har förmågan att se saker med nya ögon.  
 
Enligt Malin Holmberg är det som ledare viktigt att man gör förbättringsarbetet enkelt samt 
informerar medarbetare på ett språk de förstår. Då produktionsanläggningarna runt om i 
Norden precis har börjat arbeta med förbättringar gav Malin Holmberg två konkreta tips på 
hur de kom igång. 

• 5S – Är enligt Malin Holmberg en mycket bra metod att använda för att involvera alla 

samt att det snabbt ger resultat. Arbetet med 5S har medfört andra positiva effekter 

som att få igång ifrågasättningen, trivseln och gruppdynamiken.  

• Värdeflödesanalys - För att kunna använda metoden måste man gå ut och börja mäta 

för att hitta fokusområden, vilket medför att man uppmärksammar och får större 

insikt i sitt arbete. 

                                                      
6 För definition se bilaga 1, Begreppsordlista. 
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Malin Holmbergs vision är att starta förbättringsgrupper på alla fabriker där samtliga 
medarbetare skall vara involverade i att ta fram nya idéer. Förbättringsgrupperna ska vara 
baserade på verksamhetsområde, eftersom man då får ta tag i sina egna problem.  
 

Mål 

Eftersom de precis har kommit igång med förbättringsarbete, har de än så länge inte arbetat 
fram grupp- eller individuella mål utan har enbart produktionsmål. Malin Holmberg påpekar 
att det är noga med att visualisera dessa mätvärden på stora tavlor i 
produktionsanläggningarna. På tavlorna visas även utvecklingsdiagram, hur man producerar 
över tiden. 
 

Resultat 

Malin Holmberg berättar att de för tillfället inte har något fungerande förslagssystem. 
Tidigare hade de en förslagslåda, vilket inte fungerade eftersom ingen lämnade några 
förslag. De började arbeta med Kvalitet och förbättringsarbete på grund av krav från högsta 
ledningen, alla fabriker i Norden ska arbeta med Lean production och 5S. På fabriken i 
Horten, Norge, har teamen börjat med 5S och man har redan sett resultat, vilka har 
visualiserats genom att sätta upp före- och efterbilder. Medarbetarna har även fått en 
agenda där de noterar problem som behöver åtgärdas. Teamet har sedan själva bestämt att 
man ska diskutera dessa på maskinmöten som hålls varje morgon, de har med andra ord 
skapat en form av förbättringsgrupper. Varje gång ett nytt projekt påbörjas utförs en 
enkätundersökning bland medarbetarna. Vid projektets slut utförs samma 
enkätundersökning och jämförs med den tidigare. Detta är en bra metod för att se om 
projektet bidragit med en upplevd förbättring. 
 

Uppmuntran 

Malin Holmberg visar sitt stöd genom att visa sig i produktionsanläggningarna. Hon ser då till 
att ge beröm i form av en klapp på axeln eller genom ord, samtidigt ser hon till att ställa 
frågor för att medarbetarna själva ska komma med idéer. Det känner sig då mer motiverade 
att förbättra sig samtidigt som de inser nyttan. 
 

Utbildning 

Alla medarbetare har en egen kompetensmatris. Istället för att delta på 
företagsföreläsningar arbetar de enligt Malin Holmberg mycket praktiskt och testar själv, 
vilket ger medarbetarna eget ansvar. 
 
Utvärdering av checklistan 

Malin Holmbergs första intryck av checklistan var att den i stora drag innehöll allt om hur en 
ledare ska arbeta. Aktiviteterna var exakt de hon tyckte var viktigast och de var lagom 
”flummiga” och konkreta för att man som teamledare ska använda sin kreativitet för att 
bestämma mer specifikt vad man ska göra under respektive punkt. Malin Holmberg ansåg att 
det fanns stor potential att börja använda checklistan dock inte till punkt och pricka utan 
mer som en grund att utgå ifrån. För tillfället arbetar man med att standardisera ledarskapet 
och de ska börja använda verktyg för att enklare visualisera ledarskapet, och då skulle 
checklistan komma väl till pass. 
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6.5 Sammanfattning av multipel fallstudie 
Författarna har, precis som i sammanfattningen av litteraturstudien, valt att fokusera på de 
faktorer som teamledare kan påverka. Alla intervjuer har exempelvis även här visat att en 
förutsättning för att arbeta med förbättringar och förslagsverksamhet är att ha en 
engagerad ledning. Dessutom har valet gjorts att inte sammanfatta utvärderingen av 
checklistan eftersom större delen av analysavsnittet kommer fokuseras kring detta. 
Författarna har endast belyst de generella resultat som intervjuerna gett, dvs. de aktiviteter 
och framgångsfaktorer som går att använda inom alla typer av verksamheter samt de 
faktorer som återkommer. Kategoriseringen i sammanfattningen följer samma mönster som 
sammanfattningen av litteraturstudien.  
 

Förutsättningar för att komma igång 

De grundläggande förutsättningarna för att komma igång med sitt förbättringsarbete som 
författarna lyft fram från den multipla fallstudien är att som ledare föregå med gott exempel 
samt att kunna förmedla nyttan med arbetet för var och en av medarbetarna. Det är 
dessutom essentiellt att utbilda personal och ledning i vad arbetet egentligen innebär samt 
konkreta metoder för att hantera och lämna in förslag. Ett första steg i förbättringsarbetet är 
att införa enkla ”att göra listor” eller lappar där medarbetare kan lämna in förslag. När 
kvantiteten på förslagen bli mer omfattande kan det vara bra att införa ett system som 
organiserar förslagen, exempelvis System C2TM. En annan grundförutsättning för att lyckas 
med att komma igång verkar vara att göra 5S projekt, detta undanröjer hinder, skapar 
förbättringsmöjligheter samt skapar en känsla av ansvar för medarbetare. Har man 
dessutom medarbetare som är positivt inställda till förändringar kommer arbetet med 
förbättringar och förslag kunna implementeras smidigt. En sammanställning av avsnittet 
visas i tabell 6.1.  
 
Tabell 6.1- Sammanställning av avsnittet “ Förutsättningar för att komma igång” från fallstudien.  

X= vad företaget gjort för att komma igång, √ = vad de anser är viktigt. 

 Camfil Coca-Cola Clarion sign Sonoco-Alcore 

Utbildning i alla led 

 

√X √X X  

Implementera steg 

för steg 

 X  √X 

Föregå med gott 

exempel (Eldsjäl) 

√ √X X  

5S 

 

√X √X  √X 

“Att göra listor” 

 

X X   

Förbättringsmöten  

 

X X X √ 

Förbättringsgrupper 

 

   √ 

 
Mål 

För att medarbetarna på ett enkelt sätt ska kunna veta hur de kan påverka att målen uppfylls 
är en förutsättning att de är tydliga. Mål för teamen bör i största möjliga mån utformas av 
teamet själv, för att öka motivationen att nå målen. Förslagsmål är bra att utforma antingen 
på grupp- och/eller individnivå. Alla de fyra besökta företagen är noga med att visualisera 
sina mål på anslagstavlor, synligt för alla. De berättar även vikten av att diskutera och följa 
upp mål, vilket gör att medarbetarna känner sig delaktiga i att nå målen. Sammanställning av 
avsnittet visas i tabell 6.2.  
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Tabell 6.2- Sammanställning av avsnittet “Mål” från fallstudien. 

 Camfil Coca-Cola Clarion Sign Sonoco-Alcore 

Utforma egna mål 

i gruppen 

 √ √  

Personliga mål 

 

 √   

Visualisera 

målen/Följ upp 

√ √ √ √ 

Tydliga/mätbara 

mål 

√ √ √ √ 

Värderingar 

grunden till målen 

 √   

 
Resultat 

Det måste vara enkelt för alla att lämna in förslag, detta innebär att förslagsverksamhet i 
den mån möjlig måste ingå i vardagsarbetet. Det innebär dessutom att tillgång till det system 
som används ska finnas nära till hands, oavsett om det är dator vid arbetsstationerna, 
färdigtryckta idélappar eller anslagstavlor. Att kontinuerligt träffas och gå igenom och 
diskutera de förslag som lämnats in samt det resultat som ett implementerat förslag lett till 
skapar systematik. För att generera fler och bättre förslag kan man utlysa tävlingar i form av 
”veckans problem”, eller uppmuntra teamen/skiften till att övervinna varandra. De 
framgångsrika förslagen och förbättringarna får gärna visualiseras och uppmärksammas. En 
sammanställning av avsnittet visas i tabell 6.3.  
 
Tabell 6.3- Sammanställning av avsnittet “Resultat” från fallstudien.  

 Camfil Coca-Cola Clarion sign Sonoco-Alcore 

Del i vardagsarbetet 

 

 √ √  

Förslagssystem 

(System C2
TM

) 

√ √ √  

Förbättringsmöten 

 

√ √ √ √ 

Visa framgångsrika 

förbättringar 

√  √  

Ansvar att genomföra 

förbättringar 

√ √ √ √ 

Metoder för att generera 

förslag 

√ √ √  

Kontinuerlig genomgång av 

förslag och förbättringar 

√  √  

 
Uppmuntran 

Att uppmuntra sina medarbetare genom beröm i form av ord, visat engagemang och stöd 
var enligt de intervjuade viktigt. Genom att fråga sina medarbetare har man kommit fram till 
vad som uppskattas till exempel att bjuda på tårta, champagne eller anordna fester. 
Belöning i form av små summor pengar till grupper eller individer som lämnat in bra 
förbättringsförslag eller presterat bra fungerar som en ”morot” för att öka motivationen. 
Man ska dock passa sig för att ge för höga monetära belöningar, eftersom det kan resultera i 
avundsjuka. Som teamledare är det viktigt att fråga efter idéer bland sina medarbetare, 
vilket kan genera fler förslag samtidigt som man som ledare visar sitt intresse. Att åka på 
studiebesök och ta del av någon liknande verksamhet anses mycket uppskattat och lärorikt. 
Sammanställning av avsnittet visas i tabell 6.4.  
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Tabell 6.4- Sammanställning av avsnittet “Uppmuntran” från fallstudien. 

 Camfil Coca-Cola Clarion Sign Sonoco-Alcore 

Beröm/stöd 

 

√ √ √ √ 

Fråga vad som 

uppskattas 

√  √  

Fika/ Fest 

 

√  √  

Belöna i grupp 

 

√ √   

Belöningssystem  

 

 √ √  

Studiebesök 

 

√    

Fråga efter idéer 

 

   √ 

 
Utbildning 

För att kunna utnyttja utbildningar om nya verktyg och arbetssätt fullständigt är det 
väsentligt att låta utbilda i alla led. För att utbildning ska bli meningsfullt och för att den nya 
kompetensen ska komma till användning krävs att utbildningarna följs upp, detta är något 
enklare vid praktiska utbildningar. Det underlättar även om alla medarbetare har en egen 
kompetensutvecklingsplan med uppföljning samt att de själva får komma med förslag till och 
argument för utbildningar. För att enkelt höja teamets kompetens kan man låta 
medarbetare lära av varandras erfarenheter eller av andra avdelningar/team. 
Sammanställning av avsnittet visas i tabell 6.5. 
 

Tabell 6.5-Sammanställning av avsnittet “Utbildning” från fallstudien. 

 Camfil Coca-Cola Clarion Sign Sonoco-Alcore 

Utbildning i alla led 

 

√  √  

Anpassade ”på golvet” 

utbildningar 

 √  √ 

Kompetensutvecklingsplan 

 

 √ √ √ 

”Lära av varandra” 

 

√ √   

Arbetsrotation 

 

√    

Gruppövningar 

 

√    

Uppföljning av 

utbildningar 

 √ √  
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7 Analys  
I detta kapitel har författarna valt att göra kapitelindelningen genom att svara på 

frågeställningarna. Ett resonemang och en diskussion har förts kring varje frågeställning 

utifrån de resultat som framkommit från förstudie, litteraturstudie samt multipel fallstudie. 

Varje avsnitt avslutas med en slutsats av frågeställningen.  

 

7.1 Svårigheter med att komma igång 
 

• Vilka svårigheter finns det att komma igång med användandet av checklistan? 

 

Diskussion: Att det finns en uppenbar svårighet med att komma igång med checklistan är ett 
faktum eftersom ingen, även efter starka påtryckningar från författarna, har använt 
checklistan. Anledningarna är många; omorganisationer, tidsbrist, att de arbetar på liknande 
sätt eller inte känner sig tillräckligt mogna i förbättringsarbetet tillhör de vanligaste. 
Författarna tror inte att det är de verkliga orsakerna. Den mänskliga faktorn spelar stor roll, 
många utav de som beställt checklistan förväntade sig ett färdigt recept som skulle kunna 
implementeras direkt oavsett verksamhet. För att eliminera de svårigheter som finns med 
att komma igång med användningen av checklistan krävs därför att var och en förstår nyttan 
med den samt vilka resultat användningen kan leda till.  
Slutsats: Det finns svårigheter med att komma igång att använda checklistan för att 
eliminera dessa krävs att var och en inser nyttan med checklistan. 
 

7.2 Arbetssätt 
 

• Hur arbetar teamledare med checklistan (veckovis uppföljning/stöd/anpassad till 

verksamheten)? 

 

Diskussion: Eftersom ingen i dagsläget har använt checklistan är det inte helt enkelt att svara 
på denna frågeställning. Däremot verkar det från telefonintervjuerna som att checklistan 
skulle användas som ett stöd i förbättringsarbetet. Dessutom tror de intervjuade Klas 
Bandmann, Malin Holmberg, Sadika Mustafic och Annelie Tamse att checklistan skulle 
användas anpassad till verksamheten. Utformningen av checklistan gör den enkel och 
generell. För att ytterligare kunna anpassa checklistan ska man heller inte låsa sig vid de 
veckovisa avbokningsrutorna utan fylla i det som passar verksamhetens arbetssätt.  
Slutsats: Checklistan används som stöd och anpassas till verksamhetens arbetssätt. 
 

7.3 Förutsättningar 
 

• Vilka förutsättningar/mognadsgrad måste vara uppfyllda för att teamledaren ska 

använda checklistan som ett verktyg i förbättringsarbetet? 

 

Diskussion: Dels krävs en struktur på förbättringsarbetet, att verksamheten arbetar med 
förslagshantering från medarbetare samt att man har någon form av mötesrutiner. Det krävs 
även att man kan förmedla nyttan och ge feedback till de som ska använda checklistan. Mer 
övergripande kan man säga att det bör finnas en företagskultur som ser positivt på 
förändringar. Författarna har insett, efter förstudien och de djupgående intervjuerna, att för 
att kunna använda checklistan direkt krävs att teamen redan arbetar med aktiviteterna. 
Författarna anser att checklistan dessutom borde kunna användas som ett stöd för de som 
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inte kommit igång med sitt förbättringsarbete eftersom den är framtagen från team som 
nått framgång i och med sitt förbättringsarbete.  
Slutsats: Det krävs en struktur i förbättringsarbetet och nyttan med checklistan måste 
förmedlas till teamledare. 
 

7.4 Kompletterande material 
 

• Finns det behov av kompletterande material som skulle kunna förenkla 

användandet? 

 

Diskussion: Från förstudien som utfördes svarade 63 % av de intervjuade att det fanns 
behov av kompletterande material för att förenkla användandet av checklistan. Merparten 
ansåg att det skulle vara i from av en handbok med tips och idéer, hur andra företag arbetat 
och nått framgång med respektive aktivitet i checklistan. Andra förslag som nämndes var att 
utforma; en introduktionstext till checklistan, något illustrativt exempelvis affisch eller 
poster samt något liknande elektroniskt. Värt att nämna är att författarna inte har vetskap 
om mognadsgraden av förbättringsarbetet hos de företag där de intervjuade personerna 
arbetar. I de djupgående intervjuerna däremot kunde man urskilja en förhållandevis tydlig 
skillnad mellan mognadsgrad av förbättringsarbete och behov av kompletterande material. 
På Coca-Cola och Clarion Sign såg man inget behov av något kompletterande material, vilket 
kan bero på att dessa företag har lång erfarenhet samt ett välfungerande förbättringsarbete. 
Detta ger dem bland annat större förståelse för att nytt material inte kan användas rakt av 
utan måste anpassas till respektive verksamhet.  
 
Författarna själva ansåg efter alla intervjuer att denna frågeställning var en av de mest 
centrala i utvärderingen av checklistan och valde därför att diskutera den med Lars Nilsson 
och Christopher Bergström, konsulter på C2 Management AB, (muntlig kommunikation 
2008-09-30). Utifrån deras erfarenheter inom förbättringsarbete trodde ingen av dem på att 
kompletterande material i form av en handbok med konkreta tips och idéer skulle öka 
användandet av checklistan. De menade på att det idag finns en uppsjö av litteratur som ger 
tips och idéer inom ämnet men att det tyvärr är få som läser dessa. Största problemet är 
således Att komma igång. Det handlar även om att man inom varje organisation måste 
använda kreativiteten för att anpassa checklistan till sin verksamhet. Med detta i 
bakhuvudet så bestämde författarna tillsammans med Lars Nilsson och Christopher 
Bergström att vad som behövs är en handlingsplan, för hur man som teamledare kan skapa 
en förbättringskultur. Ett ytterligare motiv till varför författarna valde att ta fram en 
handlingsplan var för att många vid telefonintervjuerna kände att de inte var tillräckligt 
mogna än för att implementera checklistan. De kände att de hade en bit kvar innan de 
uppnådde systematik i sitt förbättringsarbete, vilket är tanken att handlingsplanen ska ge. 
Slutsats: Utforma en handlingsplan. 
 

7.5  Förbättringar 
 

• Hur kan checklistan förbättras? 

 

Diskussion: Från telefonintervjuerna var det 39 % som inte tyckte att checklistan behövde 
förbättras på något sätt. Dessutom ansåg personerna i de djupgående intervjuerna att de 
viktigaste aktiviteterna behandlas i checklistan och att den är tillräckligt generell för att 
kunna användas inom vilken verksamhet som helst. Författarna har insett att det inte är 
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något fel med checklistan i sig och att de aktiviteter som behandlas är de viktigaste för att 
lyckas med sitt förbättringsarbete, vilket även bekräftas i litteraturstudien. Däremot, som 
författarna tidigare diskuterat, är det många både från telefonintervjuerna och från 
fallstudien som inte förstår varför checklistan ska användas. Författarna ser därför ett behov 
av att förmedla varför checklistan tagits fram och hur den kan anpassas till verksamheten. 
För att handlingsplanen ska leda till att checklistan används ser författarna att de ingående 
stegen i handlingsplanen ska finns med i checklistan, som en inledning. 
Slutsats: Checklistan i sig behöver inte förbättras. 
 

7.6 Syftet med checklistan 
 

• Hur man kan tydliggöra syftet med checklistan för att på så sätt förmedla 

enkelheten och utformningen av den? 

 

Diskussion: När man beställer checklistan från C2 Management ABs hemsida finns en 
beskrivning av hur och varför checklistan är framtagen. Det finns dessutom en direktlänk till 
examensarbetet som checklistan är framtagen i, bilaga 2. De som har stor erfarenhet av 
förbättringsarbete bl.a. Klas Bandmann och C2 Management ABs egna konsulter anser att 
checklistan är utomordentlig och förstår utan bakgrundsinformation, hur och varför den bör 
användas. Författarna anser därför att den befintliga introduktionstexten inte behöver 
förtydligas. Däremot ser författarna ett behov av att texten om veckovis uppföljning skrivs 
om till att checklistan ska kunna anpassas till verksamhetens befintliga mötesrutiner, dvs. att 
utförande av aktiviteter inte behöver ske veckovis.  
 
På seminarier och konferenser informerar och berättar Therese Ramström, trainee på C2 
Management AB och skapare av checklistan, om examensarbetet för deltagarna. Detta anser 
författarna vara det bästa sättet att förmedla nyttan och syftet med checklistan. Det borde 
även finnas i C2 Management ABs intresse att material som de tagit fram kommer till 
användning och att det upplevs positivt från näringslivet. Därför föreslår författarna att mer 
engagemang och att personligen informera om checklistan skulle öka användningen och 
förståelsen. Författarna föreslår vidare att checklistan borde ingå i den handlingsplan, som 
nämnts tidigare, för att ytterligare öka chanserna till användning.  
Slutsats: Mer personligt engagemang borde öka användningen och förmedla syftet med 
checklistan. 
 

7.7  Konkreta tips  
 

• Om det finns konkreta tips från team som lett till framgång inom de områden som 

checklistan behandlar; mål, resultat, uppmuntran och utbildning.  

 
Diskussion: Ja, det finns konkreta tips på hur framgångsrika team har arbetat med de olika 
aktiviteterna både från den multipla fallstudien samt litteraturen. Nedan ger författarna råd 
inom respektive aktivitet som teamledare kan använda. Dessa har uppkommit under 
litteraturstudien, den multipla fallstudien samt under seminarier. 
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Mål 

- Diskutera värderingar och visioner och låt dem ligga till grund för gruppens mål. 
- Utforma målen tillsammans i gruppen. 
- Bryt ner verksamhetens övergripande mål till mål som gruppen kan påverka. 
- Arbeta mot tydliga och mätbara (kvantitativa) mål. 
- Följ upp, var är vi idag, var ska vi och hur ska vi ta oss dit. 
- Visualisera målen exempelvis i PowerPoint på möten, genom intranätet eller på 

anslagstavla. 
- Ha mål och måluppfyllning som en egen mötespunkt. 

  

Resultat 

- Förbättringsarbetet måste vara en naturlig del av vardagsarbetet. 
- Gör det enkelt att lämna förslag och fokusera på små förbättringar, genom att 

anpassa förslagssystemet till verksamheten, exempelvis via IT-system eller 
anslagstavlor. 

- Tilldela var och en av medarbetarna ansvarsområden i förbättringsprojekten. 
- Informera så att alla medarbetare förstår sin egen nytta med förbättringsarbetet. 
- Prioritera, exempelvis genom att utlysa/diskutera veckans problem. 
- Visualisera och visa på framgångsrika förbättringar på möten, anslagstavlor eller 

genom intranätet. Ett bra tips är att visa kvoten mellan antalet genomförda och 
inlämnade förbättringsförslag. 

- Inför möten där förbättringar kan diskuteras. 
 

Uppmuntran 

- Föregå med gott exempel och eliminera hinder på vägen genom att själv lämna in 
förslag och genomföra förslag. 

- Ge beröm, ansvar och befogenheter. 
- Sociala aktiviteter i grupp, tårta, champagne och kvällsaktiviteter. Andra exempel på 

små belöningar är godis, glass eller trisslotter. 
- Fråga efter idéer och problem. 

 

Ubildning 

- Individuell kompetensutvecklingsplan. 
- Lär av varandra, genom arbetsrotation och studiebesök på andra 

avdelningar/företag. 
- Lär ut metoder för problemlösning och gruppdynamik, exempelvis fiskbensdiagram, 

”fråga varför fem gånger” och paretodiagram. 
- Utbilda i alla led vid implementering av nya arbetssätt. 
- Följ upp, så att den nya kompetensen används och informera om nyttan med 

förbättringar. 
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8 Handlingsplanen 
I detta kapitel presenteras handlingsplanen. Inledningsvis beskrivs de material som utöver 

checklistan kommer ingå. Därefter presenteras hur författarna gått tillväga för att utforma 

handlingsplanen och de ingående stegen. Kapitlet avslutas med en visualisering av den 

färdigställda handlingsplanen.  

 
Eftersom det genomgående problemet med förbättringsarbete är att komma igång ville 
författarna utarbeta en handlingsplan innehållande 10 steg för att komma igång med 
förbättringsarbete och för att skapa en förbättringskultur, figur 8.3.  
 
För att få arbetsgrupperna att komma fram till konkreta åtgärder vid varje mötesträff och för 
att styra diskussionerna beslutades att huvudmomentet, vid de flesta mötesträffarna, ska 
vara att gruppen tillsammans gör ett fiskbensdiagram7. Att göra fiskbensdiagram har visat sig 
vara ett effektivt verktyg för att reda ut grundorsaker till problem. Detta är något som 
framkommit från litteraturstudien samt C2 Management ABs utbildningar och egna 
arbetssätt. Dessutom ger momentet en bra utbildning i problemlösning och gruppdynamik.  
 
Det finns sedan tidigare framtaget material i C2 Management ABs portfölj som delas ut på 
seminarier och konferenser och som går att beställa via hemsidan. Författarna såg en 
utmärkt möjlighet att i handlingsplanen utnyttja det redan befintliga materialet för att knyta 
samman dessa i dagsläget fristående delar och skapa ett helhetskoncept. De resultat som 
har genererats under arbetes gång, från intervjuer, observationer och litteratur, har legat till 
grund för de ingående stegen i handlingsplanen.  
 
Till den utformade handlingsplanen har författarna valt att komplettera med checklistan, 
Den vakne teamledaren som tidigare nämnts men även Idéboken och Den vakne jägaren.  
 

8.1 Den vakne jägaren 
Lars Nilsson, grundare av C2 Management AB, är författare till boken Den vakne 

jägaren, figur 8.1. Han beskriver enkelt hur de på Candelia kom igång med 
förbättringsarbete och vilka motstånd som inledningsvis påträffades. Bokens 
budskap är;  
 

 
• Fråga efter idéer och ge snabba svar. 
• Fokusera på handling. 
• Alla får lämna in förslag, även VD. 
• Uppmuntra samarbete, dvs. lämna in förslag tillsammans. 
• Cheferna ska via sitt ledarskap stimulera idéer och se till att de 

genomförs. 
• Se Ständiga förbättringar som ett hjälpmedel för kommunikation och 

utbildning. 
 

Idén med boken är att få människor oavsett verksamhet att börja tänka. Lars Nilsson menar 
”Att boken handlar om ett godisföretag spelar mindre roll, både överläkare på Karolinska 
Sjukhuset och anställda på små IT-företag kan få idéer av Den vakne jägaren” (Lars Nilsson 
2005, Den vakne jägaren, s. 5). 
                                                      
7 För definition se bilaga 1, Begreppsordlista. 

Figur 8.1-Den 

vakne jägaren 



 

50 
 

8.2 Idéboken          
Idéboken är en liten och praktisk bok som tagits fram av C2 Management AB, 
figur 8.2. Den innehåller ett par sidor som ger tips på hur du kan få fart på 
förbättringsarbetet, bilaga 6. Sedan följer en snabbanalys med vars hjälp man 
kan kontrollera hur duktig verksamheten är att arbeta med förbättringsarbete. 
Snabbanalysen innehåller 10 ja/nej frågor inom fyra områden; Fokus, Resultat, 
Arbetssätt och Engagemang. De övriga nio sidorna är tomma och på dessa är 
det meningen att förbättringsförslag ska skrivas ner. 

 

8.3 Beskrivning av handlingsplanen 
Handlingsplanens utformning är generell då tanken är att man oavsett verksamhetsområde 
ska kunna ha hjälp av den. En förutsättning som dock krävs för att kunna använda 
handlingsplanen och ha glädje av den är att man arbetar i bestående grupper eller arbetslag 
med kontinuerliga mötesträffar. Vem handlingsplanen är utformad för är upp till 
organisationen själv att bestämma. Dels kan den användas av kvalitets- eller linjechefer vid 
möte med teamledare eller för teamledaren vid möte med teamet. Handlingsplanen 
innehåller 10 steg som bör utföras i ordning för att bygga upp förbättringsarbetet från 
grunden. För att arbetet med handlingsplanen ska anpassas till verksamheten och bli en del 
av vardagsarbetet bör man utnyttja de redan befintliga mötesträffarna. Det första och sista 
steget i handlingsplanen är att genomföra en snabbanalys vilken finns med i Idéboken, bilaga 
6. Varje mötesträff ska fungera som ett diskussionsforum där man till sin hjälp har Den vakne 

jägaren. Författarna har till varje mötesträff valt ut någon/några sidor ur boken som 
behandlar det område som ska diskuteras, detta för att få en utgångspunkt att börja ifrån. 
Huvudmomentet vid de flesta mötesträffar är att göra ett fiskbensdiagram då en 
fördefinierad fiskbensfråga finns att tillgå. Fiskbensfrågan hör i de flesta fall ihop med en 
fråga från snabbanalysen.  
  

8.4 Utformning av handlingsplanen 
Eftersom handlingsplanen bland annat ska fungera som en introduktion till att komma igång 
att använda checklistan effektivt ansåg författarna att handlingsplanen borde innefatta 
checklistans fokusområden. Resultatet från både litteraturstudien och från de djupgående 
intervjuerna jämfördes. Först reducerades de faktorer som teamledare och arbetsledare inte 
kan påverka. Det är även svårt att i en handlingsplan påverka egenskaper eller beteenden 
hos teamledare därför reducerades även dessa faktorer, bilaga 7. Aktiviteten 5S reducerades 
dessutom från handlingsplanen. Författarna anser, liksom de intervjuade personerna, att 
detta är en bra aktivitet för att skapa ordning, reda, tilldela ansvar och generera idéer. 5S är 
dock för omfattande för att ingå i handlingsplanen det krävs dessutom en viss förkunskap för 
att utföra 5S projekt. De faktorer och aktiviteter som författarna valt att behålla är de som 
direkt ingår i handlingsplanen samt de förutsättningar eller struktur som krävs för att kunna 
använda handlingsplanen. Dessutom finns de faktorer författarna förväntar sig att ett 
genomförande av handlingsplanen kommer att resultera i. Resultatet presenteras i tabell 
8.1.  
 
 
  

Figur 8.2 Idéboken 
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Tabell 8.1- Första urvalet av faktorer till handlingsplan.  

 Komma igång Mål Resultat Uppmuntran Utbildning 
Förutsättning Möten 

 
 Möten   

 Grupper 
 

    

Behandlas i 
handlingsplanen 

Problemlösning Egna mål i 
gruppen 

Prioritera  
 

Fråga vad som 
uppskattas 

Problemlösning/ 
Grupparbete 

 Gemensamma 
mål och 
värderingar 

 
Nulägesanalys 

Fokusera på 
små och enkla 
förbättringar 

  

  
”Att göra listor” 

Följ upp och 
visualisera mål 
 

 
Förslagssystem 

  

 Förslagssystem 
 
 

 Verktyg att 
generera förslag 
 
 

  

Förväntat 
resultat 

Delaktighet Tydliga 
mätbara mål 

Visa 
framgångsrika 
exempel  
 

Fira framgångar Anpassade 
utbildnings- 
program 

 Struktur 
 

Värderingar 
som grund för 
målen 

Tidsbegränsning 
för förslag 

Uppmuntra 
medarbetare 

 

 Stegvis 
implementering 

 Rutin  
 

Gruppaktiviteter  

För att vidare bestämma ordningsföljden av de ingående stegen i handlingsplanen 
kategoriserades de kvarvarande aktiviteterna i tre subindelningar, tabell 8.2. 
 
Tabell 8.2- Andra urvalet av faktorer till handlingsplan, enligt subkategorisering. 

Subindelning Aktivitet 

Skapa sammanhållning:  
 

Nulägesanalys  
Värderingar som grund för målen  
Förslagssystem/ ”Att göra listor” 
 

Få saker att hända:  
 

Egna mål i gruppen 
Prioritera 
Problemlösning 
Verktyg för att generera förslag 
 

Utveckla arbetet: 
 

Fokusera på små och enkla förbättringar 
Följ upp och visualisera målen 
Fråga vad som uppskattas 
 

När de ingående stegen från litteraturstudien och den multipla fallstudien var framtagna 
utvecklades dessa vidare för att bli förenliga med diskussionsämnen i Den Vakne Jägaren. 

Vissa utav stegen har formulerats om, bland annat ”fokusera på små och enkla 
förbättringar” ligger nu under ”fokusera på handling”, avsnitt 8.5. Dessutom har punkterna 
uppmuntran och utbildning tillkommit eftersom idén med handlingsplanen är att den ska 
behandla alla aktiviteter i checklistan. Den slutgiltiga utformningen presenteras i figur 8.3. 
Det har under studien visat sig viktigt att visualisera förbättringsarbetet för alla 
medarbetare. Författarna valde därför att visualisera handlingsplanen som en poster. Detta 
kommer förhoppningsvis öka motivationen och ger en känsla av delaktighet. Dessutom blir 
medarbetare ständigt uppmärksammade på hur arbetet fortskrider.  
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8.5 Beskrivning av handlingsplanens ingående steg 
Alla teammedlemmar får innan handlingsplanens start var sitt exemplar av både Idéboken 
och Den vakne jägaren. Teamledaren tillhandahåller utöver det materialet även checklistan, 
Den vakne teamledaren.  
 
Handlingsplanen är tänkt att genomföras på följande sätt; inför varje möte rekommenderas 
teammedlemmarna att ha läst de sidor i Den vakne jägaren som föreslagits. Mötet inleds 
med att någon i gruppen sammanfattar vad de läst. Sedan ska gruppen göra ett 
fiskbensdiagram om det finns en angiven fiskbensfråga. Frågan är sammankopplad med 
diskussionsämnet och de/den föreslagna sidan i Den vakne jägaren. Resultatet av 
fiskbensdiagrammen bör resultera i minst en förbättringsåtgärd. Det är då viktigt att även 
tilldela ansvar och tidsbegränsning för genomförandet.  
 
Steg 1. Introduktion 

Gruppen får här genomföra var sin snabbanalys i Idéboken. Sedan fylls gruppens 
summerade antal ja respektive nej i på postern.  

 

Steg 2. Värderingar och Förslagssystem 

Det inledande steget är utformat för att ligga till grund för arbetet med handlingsplanen. 
Därför har författarna valt sidorna 55 och 63. De tar upp hur chefen ska få medarbetarna 
att trivas och göra ett bra jobb men även att medarbetarna själv har ett ansvar. Sidorna 
18 och 20 behandlar hur man kan ta fram ett förslagssystem.  

Fiskbensfråga: Varför har vi inte fler JA på frågan; Vi har ”att göra listor”? 

 
Steg 3. Mål 

Efter att gruppen har diskuterat områden som värderingar och förslagssystem ska 
gruppen tillsammans utforma mål. Sidan 58 tillhör detta steg. Författarna valde här att 
gruppen i stället för att utföra en fiskbensövning ska sätt konkreta mål om antalet 
genomförda förbättringar per medarbetare och år. 

 
Steg 4. Prioritera 

För att få saker att hända på ett företag är det viktigt att prioritera mellan förslag och 
problem. Förbättringar bör vara styrda mot de mål som gruppen har samt de mest 
angelägna problemen. Sidan 50 är läsartips till detta mötestillfälle och ger exempel på 
hur man kan prioritera. 

Fiskbensfråga: Varför har vi inte fler JA på frågan; Ständiga förbättringar är styrt mot 

aktuella problem och mål? 

 

Steg 5. Problemlösning 

 Sidorna 44-45 beskriver hur man med hjälp av fiskbensdiagram och ”fråga varför fem” 
gånger kan hitta grundorsaken till problemet. 

Fiskbensfråga: Varför har vi inte fler JA på frågan; Tillsammans i gruppen tar vi fram 

problem, orsaker och lösningar? 

 

Steg 6. Fokusera på handling  

Efter att gruppen nu har genomgått mer än hälften av handlingsplanen är det viktigt att 
få saker att hända därför måste man fokusera på handling. Sidorna 22-23 förklarar bland 
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annat att det är viktigt att få snabb feedback på inlämnade förslag samt att det är bättre 
att lägga ner förslag än att låta dem ligga och dra.  

Fiskbensfråga: Varför är vi inte bättre på att genomföra förbättringsförslag? 

 

Steg 7. Följ upp och visualisera målen 

För att gruppen ska känna att arbetet fortskrider är det av stor vikt att gruppen följer upp 
mål som tidigare satts upp. Därför får gruppen fylla i det antal genomförda förbättringar 
som de i dagsläget har. Sidan 13 visar hur man tydligt kan mäta för att bli bättre. På sidan 
68 beskrivs hur man på ett enkelt sätt kan visualisera målen vilket medför att alla känner 
sig informerade.  

Fiskbensfråga: Varför har vi inte fler JA på frågan; Vi mäter och ser förbättringar? 

 
Steg 8. Uppmuntran 

Att som ledare ge stöd och uppmuntra sina medarbetare är viktigt för att få 
förbättringsarbetet att fortlöpa. Sidorna 65 & 79 tar upp att det inte krävs ett 
belöningssystem i form av pengar för att uppmuntra till att förbättringsförslag lämnas in. 

Fiskbensfråga: Varför har vi inte fler JA på frågan; Vi firar våra framgångar? 

 
Steg 9. Utbildning 

En viktig del för att få förbättringsarbetet att utvecklas är att man kontinuerligt höjer 
teamets och den enskilda individens kompetens. På sidan 71 beskrivs att det krävs hård 
träning för att nå toppen. 

Fiskbensfråga: Varför är vi inte bättre på att ständigt utbildas och utvecklas? 

 
Steg 10. Snabbanalys 

Det sista och avslutande steget ska knyta ihop säcken. Man utför här ännu en gång 
snabbanalysen och jämför med den första och fyller i antal ja respektive nej på postern. 
Om gruppen inte uppnått Världsklass, dvs. i snitt 10 ja uppmanas att börja om från start.  
Återigen ska målet om antal genomförda förbättringar följas upp.  
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               Figur 8.3- Handlingsplan för att komma igång med förbättringsarbete och att använda checklistan, Den vakne teamledaren. 
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9 Diskussion 
I följande kapitel diskuteras resultatet från studien samt det arbetssätt som lett fram till 

resultat. Det förs även ett resonemang kring reliabiliteten av studien, generaliserbarheten av 

resultatet samt validiteten. Kapitlet avslutas med förslag på vidare studier.  

 

9.1 Litteraturvalsdiskussion 
Litteraturstudien fokuserades på fem huvudsakliga områden; mål, resultat, uppmuntran, 
utbildning samt att komma igång med förbättringsarbete. Detta trots att målet med 
examensarbetet var att utvärdera och utveckla checklistan, Den vakne teamledaren. Det 
argument som ligger till grund för valet är att det finns knapphändig litteratur som behandlar 
hur en checklista utvärderas. Då det dessutom visade sig från förstudien att ingen hade 
börjat använda checklistan gjordes vidare val av litteratur med argumentet att författarna 
ville titta på förutsättningar för att komma igång med förbättringsarbete och därmed 
checklistan. Vidare ville författarna titta på hur team arbetar med aktiviteterna i checklistan, 
dels för att få en bild av svårigheter med användningen men även för att kunna visa på 
konkreta tips för de olika aktiviteterna.  
 

9.2 Resultatdiskussion 
Detta examensarbete har resulterat i en handlingsplan för teamledare och arbetsledare att 
komma igång och bygga upp sitt förbättringsarbete. Det finns många författare bland annat 
Sörqvist (2004) och Robinsson & Schroeder (2004)  som behandlar förutsättningar, faktorer 
samt svårigheter med att komma igång med förbättringsarbete och förslagsverksamhet. 
Författarna menar att denna studie är unik på det sätt att handlingsplanen ger konkret 
ingående steg för hur man ska göra för att komma igång och vilka faktorer som är viktiga. 
Samtidigt är den tillräckligt generell för att användas inom vilket verksamhet som helst.  
 
Handlingsplanen är utformad för att hjälpa framförallt arbetslag som nyligen påbörjat sitt 
arbete med Ständiga förbättringar och förslagsverksamhet eller som upplever en nedgång i 
det befintliga arbetet. De ingående stegen i handlingsplanen bygger på ett systematiskt 
upplägg för att skapa ett hållbart förbättringsarbete och en kultur. Därför rekommenderas 
det att handlingsplanen användas i den formulerade ordningen. Har gruppen däremot ett 
fungerande system kan delar av handlingsplanen användas som inspiration till 
diskussionsforum för att utveckla förbättringsarbetet.  
 
Syftet med examensarbetet var att utvärdera användningen av checklistan, Den vakne 

teamledaren, i praktiken och identifiera förbättringsmöjligheter. De tre ingående 
momenten, förstudie, litteraturstudie och multipel fallstudie, i arbetet har enligt författarna 
bidragit till att syftet är uppnått. I och med utformningen av handlingsplanen har författarna 
förhoppning om att kunna uppfylla målet, att öka  och underlätta användningen av 
checklistan.  
 

9.3 Metodvalsdiskussion 
Examensarbetet inleddes med en förstudie för att få en överblick hur checklistan uppfattas 
från näringslivet, hur många som faktiskt hade börjat använda den samt vilka för- och 
nackdelar som upplevts. Resultatet fick sedan ligga till grund för hur litteraturstudien 
fokuserades. Grundorsaken till detta är att författarna ville veta hur checklistan uppfattats 
innan litteraturstudien påbörjades. De djupgående intervjuerna har utformats från både 
resultatet av förstudien samt litteraturstudien. Författarna ville dessutom vara pålästa innan 
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intervjutillfällena för att få ut så mycket som möjligt av dessa. Genomförandet bidrog dock 
med en risk; att intervjuerna har präglats av tidigare resultat från litteraturstudien. För att 
minimera risken valdes därför att hålla en så öppen intervju som möjligt med frågor som gav 
utvecklande svar. Ett alternativ hade varit att göra litteraturstudien innan förstudien men 
detta valdes bort eftersom författarna inte kunde förutse resultatet av förstudien och 
därmed inte veta hur litteraturstudien skulle fokuseras. Ett tredje alternativ hade varit att 
utföra den multipla fallstudien innan litteraturstudien. Även detta alternativ valdes bort. 
Argumentet var att författarna ansåg att de då inte hade kunnat styra de djupgående 
intervjuerna mot de för projektet intressanta områdena. 
 
När sedan handlingsplanen utformades hade författarna som idé att checklistan skulle 
innefattas i denna. Detta betyder att urvalet av de ingående stegen dels har byggt på 
resultat från att komma igång med förbättringsarbete och dels från checklistans aktiviteter. 
Att låta handlingsplanen innehålla samma aktiviteter som checklistan förutsätter att 
checklistan faktiskt innehåller framgångsfaktorer för att lyckas med förbättringsarbetet. 
Författarna har dock fått bekräftelse på att så är fallet från alla tre moment i projektet; 
förstudien, litteraturstudien och den multipla fallstudien.  
 

9.4 Projektutförande 
Examensarbetet har fortlöpt bra under större delen av tiden. Dock blev författarna 
förvånade över att det inte var någon varken i förstudien eller i den multipla fallstudien som 
använt checklistan.  
 
I efterhand hade författarna önskat att de hade tagit kontakt med de besökta företagen 
tidigare. Det hade eventuellt medfört att de hade fått längre tid att prova checklistan innan 
intervjutillfället. Författarna hade då fått starkare argument till förbättringar och en verklig 
bild av de eventuella svårigheter som uppfattats.  
  
Under examensarbetet har författarna haft C2 Management ABs kontor som arbetsplats. Att 
ha arbetat där har varit förmånligt då medarbetarna är konsulter inom Ständiga 
förbättringar. De har hela tiden visat sitt stöd och kunnat svara på frågor som uppstått. 
Möjligheten till att få delta på konferenser och utbildningar under examensarbetet har 
bidragit till nya värdefulla infallsvinklar. Dock finns en risk i och med detta, att författarna i 
val av litteratur och i utformningen av handlingsplanen varit partiska. De som kan ha präglat 
studien är verkliga förebilder och inspirationskällor inom förbättringsarbeten. Författarna 
anser därför att detta inte behöver innebära något negativt.  
 

9.5 Reliabilitet och validitet 
Analysen av telefonintervjuer kan ha påverkat reliabiliteten, det finns en risk att författarna 
har tolkat och dragit egna slutsatser. För att öka reliabiliteten hade enkätundersökningar 
varit alternativet. Dock anser författarna att detta hade minskat antalet respondenter samt 
att möjligheten till öppna frågor hade minimerats. Avsikten med telefonintervjuerna var att 
få en uppfattning om hur checklistan har uppfattats från de som beställt den. Vid en 
enkätundersökning tror författarna att detta inte hade framkommit lika tydligt.  
 
Handlingsplanen vänder sig framförallt till arbetsledare och teamledare, dock är litteraturen 
inom Ständiga förbättringar ofta riktad mer övergripande och mot ledningen. Detta kan 
påverka reliabiliteten. Flera litterära verk valdes under litteraturstudien bort trots att de 
påvisade liknande resultat som den befintliga litteraturstudien, anledningen var att de hade 



 

57 
 

andra infallsvinklar. De publikationer som valdes med i litteraturstudien påvisar i stort sett 
samma förutsättningar för att komma igång och visar på liknande framgångsfaktorer vilket 
ökar reliabiliteten.  
 
Validiteten har säkerställts genom ett antal olika aktiviteter, avsnitt 2.4. Tre olika metoder 
har använts för att samla in fakta; förstudie, litteraturstudie samt multipel fallstudie. Många 
utav dessa har visat på samma sak, dessa har vidare används vid utveckling av 
handlingsplanen. Författarna har dessutom kontinuerligt tagit del av C2 Management ABs 
anordnade seminarier, konferenser och workshops för att hitta inspiration och säkerställa 
resultaten. Utöver detta har författarna tagit hjälp av C2 Management ABs konsulter för att 
validera och diskutera utformningen av handlingsplanen.  
 

9.6 Generaliserbarhet 
Fallstudien har utförts på tre tillverkande företag och ett tjänsteföretag. För att få en mer 
generell bild över hur förbättringsarbetet och förslagsverksamheten bedrivs framgångsrikt 
hade det kanske varit bättre att intervjua lika många tillverknings – som tjänsteföretag. Dock 
framgick det från intervjun med tjänsteföretaget att de arbetade med samma aktiviteter för 
att uppnå framgång. Även den litteratur som studerats framhäver att dessa 
framgångsfaktorer är de viktigaste, vilket är grundat utifrån en bred forskning inom olika 
verksamheter. Därmed anser författarna att de kan dra en generell slutsats om att 
organisationer oavsett bransch och typ av företag bör kunna arbeta med handlingsplanen 
för att uppnå framgång. Ett annat alternativ till val av företag i fallstudien hade varit att 
besöka mindre framgångsrika team för att undersöka vad som inte fungerar. Detta hade 
dock krävt att författarna hade stor kompetens inom förbättringsarbete, vilket de för 
tillfället känner att de saknar och därför valdes detta alternativ bort. Utifrån aktiviteter i 
checklistan och övrig information som framkommit under litteraturstudien och fallstudien 
har författarna sedan valt att utforma en handlingsplan. Handlingsplanen är i sin tur också 
generell för att på så sätt passa alla typer av organisationer.  
 

9.7 Förslag på vidare studier 
Under examensarbetet gång har författarna sett att det största hindret för att komma igång i 
arbetet med Ständiga förbättringar är en oengagerad ledning. Det skulle därför vara 
intressant att i vidare studier undersöka vilka förutsättningar som kan bidra till att ledningen 
engageras och fungera som stöd i förbättringsarbetet.  
 
Självklart hade författarna gärna velat hinna genomföra en pilotstudie på den utformade 
handlingsplanen, vilket tyvärr inte hanns med på grund av projektets tidsbegränsning. Det 
hade varit intressant att se om handlingsplanen lade grunden till ett framgångsrikt 
förbättringsarbete på sikt skapade en förbättringskultur.  
  
Ett ytterligare förslag på vidare studie är att låta företag under en längre tid använda 
checklistan och undersöka vilka resultat som genererats. 
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10  Slutsatser 
I följande avsnitt sammanfattas de viktigaste slutsatserna som gjorts i examensarbetet. 

 

Redan i inledningen av projektet identifierades ett utav de största svårigheterna med 
förbättringsarbete, Att komma igång. Detta trots att utbildningar anordnas och enkla 
hjälpmedel tas fram. Problemet förstärktes ytterligare under den förstudie som detta arbete 
innefattat och resultaten var relativt entydiga, ingen hade börjat använda checklistan. 
Däremot såg många implementeringsmöjligheter och ansåg att checklistan är enkel och bra i 
sin utformning. Därför ansåg författarna att checklistan inte behöver förbättras på något 
sätt. Däremot måste nyttan med checklistan förmedlas bättre och författarna föreslår vidare 
mer personligt engagemang från C2 Management AB för att nå ut till sina intressenter. Detta 
skulle enligt författarna kunna bidra till att organisationerna inser att checklistan kan 
anpassas till verksamheten och användas som stöd i förbättringsarbetet. En förutsättning för 
att arbeta framgångsrikt med checklistan är att det finns en struktur i förbättringsarbetet 
samt att organisationerna faktiskt arbetar med de ingående aktiviteterna.  
 
Litteraturstudien visade på att de aktiviteter som checklistan innefattar är framgångsfaktorer 
för att lyckas med förbättringsarbete. Det visade sig att en engagerad ledning är en kritisk 
faktor för att skapa ett hållbart förbättringsarbete över tiden. Litteraturen visar även på att 
en struktur för förslagsverksamhet är väsentligt, vilket också ökar kreativiteten och 
delaktigheten hos medarbetarna. Teamledarens roll ska vara att coacha, föregå med gott 
exempel, visa på nyttan med förbättringsarbete samt att träna gruppen i problemlösning.  
 
I den multipla fallstudien gjordes ytterligare observationer. För att lyckas med 
förbättringsarbete krävs dels en struktur, men även att arbeta mot konkreta och mätbara 
mål. Målen är bra att visualisera och följa upp med hjälp av måltavlor eller på regelbundna 
möten. Liksom i litteraturstudien visade det sig att en väsentlig del för att lyckas med 
förbättringsarbete är att ha ett system som hanterar förslag. Detta måste vara väl integrerat 
i vardagsarbetet.  
 
Problemet med att komma igång och ta till sig nytt material förstärktes ytterligare i den 
multipla fallstudien eftersom ingen trots påtryckningar hade använt checklistan. För att 
hjälpa företag att komma igång med att använda checklistan utarbetades en handlingsplan.  
Förhoppningen är att arbetsgrupperna ska få grundlig utbildning i problemlösning och 
gruppdynamik samt på sikt skapa en förbättringskultur. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1- Begreppsordlista 
 

Kvalitetscirklar 

Kvalitetscirklar, frivilliga grupper bildade inom verksamhetens befintliga enheter för att driva 
förbättringsarbete, har utgjort en central och uppmärksammad del av japanernas 
kvalitetssatsningar. Den initiala avsikten med kvalitetscirklar var att driva och engagera 
människor i förbättringsarbete. Det har dock inte visat sig lika framgångsrikt i den 
bemärkelsen som att skapa forum för lärande, utveckling och skapande av positiva attityder 
till förbättringsarbete (Sörqvist, 2004). 
 

Kaizen 

Kaizen är en sammansättning av två japanska ord och betyder ”ständiga förändringar mot 
det bättre”, dvs. Ständiga förbättringar. Begreppet sammanfattar många utav de 
framgångsrika japanska företagens filosofier och tekniker som har använts i kvalitet- och 
förbättringssatsningar. Kaizen bygger på filosofier om att se verksamheten på ett nytt sätt 
och den japanska kulturen om strävan efter disciplin, lydnad och harmoni. Begreppet 
baseras på ett tydligt ledarskap där verksamhetens chefer aktivt visar vägen och skapar 
förutsättningar för att driva förbättringsarbete. Det bygger på naturliga flöden och processer 
inom verksamheten (Sörqvist, 2004). 
 

Lean production  

Lean består av övergripande strategier och filosofier gällande hur verksamheter ska bedrivas 
på ett resurssnålt och kundorienterat sätt. Begreppet innefattar även konkreta verktyg och 
metoder som kan användas för att uppnå hög effektivitet. I arbetet utgår man från 
verksamhetens processer som ständigt förenklas och kontinuerligt förbättras. En central del i 
Lean är att kontinuerligt identifiera och eliminera slöseri och förluster i processerna. Man 
utgår från sju traditionella förluster, överproduktion, väntan, transporter, brister i processer, 
mellanlager och förråd, onödiga rörelser och förflyttningar samt fel, omarbete och 
kassaktioner (Sörqvist, 2004). 
 

Sex Sigma 

Namnet, Sex Sigma, har hämtats från statistikteorin och beskriver standardavvikelse 
eftersom det huvudsakliga problemet i nästan allt kvalitetsarbete är variationer. Sex Sigma 
bygger på att avståndet mellan specifikationsgränserna ska vara minst 6 standardavvikelser 
samtidigt som den individuella mätningen inte ska skifta mer än 1,5 standardavvikelser från 
medelvärdet. Detta motsvarar maximalt 3,4 fel per miljon producerade enheter. Viktigt att 
betona är att modellen bör ses som en filosofi snarare än en målbild som ska uppnås. Sex 
Sigma innebär följaktligen inte primärt att man måste ha mindre än 3,4 fel på en miljon 
felmöjligheter utan att man kontinuerligt fokuserar, mäter, analyserar och minskar 
variationerna i de kritiska processerna för att aktivt förebygga att fel inträffar (Sörqvist, 
2004). 
 

  



 

II 
 

Kvalitetsprismodeller 

Kvalitetsprismodeller används som ett verktyg för att utveckla verksamheten. Det första 
kvalitetspriset som inrättades var det japanska Deamingpriset, som delades ut första gången 
1951. I Sverige finns det både lokala och branschspecifika modeller, men de vanligaste är 
Svenska institutet för kvalitets (SIQ) modell för kundorienterad verksamhetsutveckling, 
Utmärkelsen Svensk Kvalitet (USK) och den likvärdiga europeiska EFQM-modellen (Sörqvist, 
2004). 
 
TQM 

TQM står för Total Quality Management och blev under 1990-talet ett populärt begrepp. På 
svenska betyder det Totalkvalitet. Begreppets innebörd varierar stor mellan författare och 
konsulter men generellt handlar det om ett kvalitetsarbete, där Ständiga förbättringar har en 
central roll och omfattar hela verksamheten samt all personal. Inom TQM är kvalitetsarbetet 
en strategisk ledningsfråga och stor vikt läggs på ledningens roll. Två andra viktiga 
kännetecken är en stark kundorientering och välutvecklad processorientering (Sörqvist, 
2004). 
 

Paretodiagram  
Paretodiagram är ett verktyg som används för att kategorisera och kvantifiera effekten av ett 
visst problem. Det ger en indikation om i vilken ordnig olika problem ska lösas, dvs. hur stor 
procentsats av ett antal kundklagomål, exempelvis, som hör till ett specifikt problem, figur I. 
Ibland kallas det även 80/20 diagram, dvs. 20 % av felen står för 80 % av kostnaderna (Klefsjö 
& Bergman, 2003). 
 

 
Figur I - Exempel på hur ett paretodiagram skulle kunna se ut (www.aktiesite.se, A). 

 

Fiskbensdiagram 

Fiskbensdiagram kallas även Ishikawa/orsak-verkan (cause-and-effect) diagram. Man börjar 
med ett problem och försöker bena ut orsakerna till detta. I diagrammet beskriver man först 
grovt vilka typer av orsaker som kan ge upphov till problemet (huvudrubriker) därefter 
koncentrerar man sig på en i taget av dessa grovt beskrivna orsaker och försöker undersöka 
det mer detaljerat, figur II (Klefsjö & Bergman, 2001). 
 



 

Figur II- Grundstrukturen för ett fiskbensdiagram

 

SWOT-analys 

SWOT-analys används som ett verktyg vid lednings
detta verktyg kan man identifiera de styrkor, svagheter, möjligheter och hot som ett företag 
upplever. Styrkor och svagheter är interna faktorer så som tillgångar, förmå
resurser. Möjligheter och hot är däremot externa faktorer, som ekonomiska, kulturella och 
politiska, vilka företaget själva inte kan påverka 
 
5S 

Metoden 5S kommer ursprungligen från den japanska produktionsfilosofin och har som 
avsikt att skapa ordning och reda i fabriken. Idag är det lika viktigt med ordning och reda i 
samtliga verksamheter och gäller således även tjänsteproduktion, administration eller 
innehållet i ett datornätverk. De fem S:en översatt till svenska står för sortera, strukturera, 
städa, standardisera och självdisciplin. Metoden innebär att man på ett enkelt sätt 
strukturera och planerar för att skapa ordning i verksamheten och därefter se t
bibehålls (Sörqvist, 2004).  
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Bilaga 2 - Introduktionstext till checklistan från C2 Management ABs                               
hemsida  

Den Vakne Teamledaren 

Här gör du din beställning av Den Vakne Teamledaren: 

Denna checklista är utformad för att du som teamledare skall kunna lyfta ditt teams 
förbättringsarbete. Den grundar sig i hur framgångsrika team har byggt upp sitt 
förbättringsarbete samt den senaste forskningen inom ämnet. Checklistan fokuserar på de sju 
viktigaste faktorererna att följa upp veckovis med gruppen/teamet. T ex om man har följt upp 
gruppens/teamets mål, hur många förbättringar som är genomförda och om man har 
efterfrågat idéer. Läs mer om framgångsfaktorerna bakom aktiviteterna » 

Examensarbetet ”Att lyckas med förbättringar – en checklista för teamledare" har av Svenska 
Förbundet för Kvalitet tilldelats 2008 års Olle Jonson-pris för bästa examensarbete inom 
området kvalitet.(www.c2management.se, C) 
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Bilaga 3-Intervjuguide 1  
 

1. Hur fick du höra talas om checklistan? 

2. Varför beställde du checklistan? 

3. Vad var ditt första intryck? 

4. Hur länge har du arbetat med Ständiga förbättringar? 

5. Skulle du vilja påstå att ni är en mogen organisation när det gäller förbättringsarbete? 

6. Känner du att Checklistan är något som du kan implementera i din verksamhet? 

- Om ja, på vilket sätt? 

- Om nej, varför inte? 

7. Hur arbetar du med checklistan idag? 

8. Finns det något som du skulle vilja förbättrades med checklistan? 

9. Finns det intresse av något kompletterande material till checklistan? 

 

  



 

VI 
 

Bilaga 4- Intervjuguide 2 
 

Bakgrund 
Författarna berättar om syftet med arbetet; att utvärdera checklistan, Den vakne 

teamledaren, samt att de djupgående intervjuerna grundar sig i tidigare gjorda 
telefonintervjuerna. Författarna vill utreda de förbättringsförslag samt förslag till 
kompletterande material som identifierats därifrån. Författarna berättar mer om checklistan 
och varför den tagits fram 

 

Inledande Frågor 

- Vilken är din befattning, berätta lite om ditt jobb? 

- Varför började ni arbeta med Ständiga förbättringar? 

- Hur började ni arbeta med Ständiga förbättringar? 

 

Mål 

- Vilken typ av mål arbetar ni mot, kvantitativa, gemensamma, individuella etc. 

- Gör du/ har du sett att man i teamen visar och följer upp målen? 

- Hur? (visualiserande på anslagstavlor, på möten etc.) 

 

Resultat 

- Har ni något system som hanterar förbättringsförslag?  

- Hur fungerar det? 

- Hur gjorde ni för att komma igång med förslagsverksamhet? 

- Arbetar ni med förbättringsgruppen? (indelningen av dessa, fokuserar på problem 

område eller verksamhetsområde?) 

- Hur följs förbättringarna upp (visar ni på framgångsrika eller genomförda 

förbättringar, förmedlas det inom organisationen)? 

 

Uppmuntran 

- Har ni idag något belöningssystem vad gäller förbättringsförslag? 

- Vilken typ (individuellt, i grupp, pengar, annat)? 

- Hur firas framgångar? 

- Hur tar man reda på vad som uppskattas av medarbetare? 

- Frågar du/ teamledarna aktivt efter problem eller förbättringsmöjligheter - använder 

ni er exempelvis av medarbetarenkäter? 

 

Utbildning 

- Vad gör du för att höja din/dina medarbetares kompetens? 

- Hur höjs kompetensen? 

- Följs kompetensutvecklingen upp? 

- Är det svårt att hitta nya sätt att utbilda dig/dina medarbetare? 

- Vilken är den generella inställningen till utbildning? 

 

 



 

VII 
 

 Utvärdering, Checklistan 

- Vad var ditt första intryck av checklistan? 

- Har du arbetat med checklistan? 

- Känner du att checklistan är något som skulle kunna implementeras i verksamheten? 

- Hur har/skulle du arbetat med checklistan, (till punkt och pricka, månadsvis som 

stöd, att ha i bakhuvudet)? 

- Känner du att det var svårt att veta hur du skulle använda dig av checklistan, utan 

bakgrundsinformation (om hur den har tagits fram och varför etc.)? 

- Har du något tips på hur man skulle kunna förmedla hur checklistan tagits fram? 

- Vilka förutsättningar (mognadsgrad) tror du måste vara uppfyllda för att kunna 

använda checklistan? 

- Vilka svårigheter tror du finns med att arbeta med checklistan? 

- Vilka svårigheter ser du med att upprätthålla arbetet med checklistan? 

- Skulle du vilja ha haft någon form av kompletterande material som hade kunna 

underlättat användandet av checklistan för dig, exempelvis: 

o Tips och idéer, ”vad har fungerat för andra organisationer”. 
o Något illustrativt, affisch, poster eller tavla. 
o Introduktionstext till checklistan. 
o Något liknande elektroniskt  

- Känner du konkret att det är något som du skulle vilja förbättra med checklistan? 
 
  



 

VIII 
 

Bilaga 5- Resultat från förstudie 

 
Procent (%) Antal personer (st) 

Hur fick du hör talas om checklistan? 

  Nyhetsmail 75 21 

Vet ej 7 2 

Från kontakt på C2 11 3 

Hemsidan 7 2 

   Varför beställde du checklistan? 

  Nyfiken 42 10 

Lät intressant 29 7 

Såg användbarhet 29 7 

   Vilket var ditt första intryck av checklistan? 

  Bra 11 3 

Liten och hanterbar 36 10 

Förväntningarna större än intrycket 29 8 

Förstod den inte 14 4 

Inget intryck 4 1 

Kommer inte använda 7 2 

   Arbetar du med checklistan idag? 

  Ja 0 0 

Nej 100 57 

   känner du att det är något som du kan  

implementera i verksamheten? 

 Ja, som stöd/komplement 24 7 

Nej, arbetar på liknande sätt 14 4 

Ja, vill börja använda den 38 11 

Nej, känner sig inte mogen i förbättringsarbetet 14 4 

Vet inte 10 3 

   Hur kan checklistan förbättras? 

  Vet inte 39 9 

Bra som den är 39 9 

Tydligare med mer detaljer 17 4 

Ett par egna rader att fylla i själv 4 1 

   Vilka kompletterande material finns behov av? 

  Inga 23 5 

Konkreta tips, "vad har funkat för andra" 71 10 

Något illustrativt 14 2 

Introduktionstext 7 1 

Något liknande elektroniskt 7 1 

För lite insatt för att svara 14 3 

 



 

IX 
 

Bilaga 6- Idéboken, ingående sidor. 
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Bilaga 7- Reducering av data till utformning av handlingsplan.  

 

 

 

Vit överstruken
   

De faktorer som helt reducerats från handlingsplanen 

Blå De faktorer som antingen är en förutsättning för att kunna använda 
handlingsplanen eller önskat uppnått resultat efter genomförande av 
handlingsplan. 

Rosa De ingående stegen i handlingsplanen. 
 


