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Abstract 

Purpose – The purpose of this study is to generate guidelines for small- and medium sized 
enterprises (SME) to create conditions for a long-term and competitive work with continuous 
improvements. The following research questions are asked to fulfill the purpose: 

 Which behaviours, that affect the work with continuous improvements, appear within 
SMEs?   

 What consequences does the identified behaviors have on the ability of improvement 
and the long-term work with continuous improvements within SMEs? 

Method – The study has been conducted through a case study at the case company Emballator 
Ulricehamn bleck AB. The study is based on the theoretical framework that has been created 
through a literature search within the areas of continuous improvements and the context of 
SME. Data has been collected through interviews, observations and a survey, which are based 
on “An evolutionary model of continuous improvement behavior” of Bessant, Caffyn, & 
Gallagher (2001).   

Findings – The results of the study include a classification of the different behaviour from 
the chosen model: appears, appears partially or does not appear. Those behaviours connected 
to the key ability “Leading the way” appeared strongly while those connected to “Focusing 
continuous improvements”, “Aligning continuous improvements” and “Continuous improve 
continuous improvements” appeared in a lower degree. The absence of these key abilities has 
a negative effect on the long-term work with continuous improvements. The study shows that 
the SME-context in many cases prevents these behaviours. To support the long-term work 
with continuous improvements in SME guidelines are presented in the conclusions.  

Implications – The study is based on existing theory of behaviours related to continuous 
improvements and SMEs tendencies. The study shows the contradictions between these 
tendencies and behaviours that promote the work of continuous improvement. This can 
contribute to understanding, which create the possibility for SME to manage these 
contradictions. The study has resulted in guidelines for SME on what to focus on within 
continuous improvements.  This gives the possibility to create and develop abilities for long-
term work with continuous improvements, which can lead to competitive advantages and 
resilient SMEs. 

Limitations – The main limitation of the study is that the results are based on a limited 
number of people's perceived situation regarding the work of continuous improvement, which 
may not be representative of the entire company. The study only includes one case company 
which can limit the possibility of generalizing the results to other SMEs. 

Keywords – Continuous improvements, improvement work, small-and medium sized 
enterprises (SME), behaviours, manufacturing companies. 
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Sammanfattning 

Syfte – Syftet med denna studie är att ta fram riktlinjer för hur små- och medelstora företag 
(SMF) kan skapa förutsättningar för ett långsiktigt och konkurrenskraftigt arbete med ständiga 
förbättringar. För att svara på syftet ställs följande två frågeställningar: 

 Vilka beteenden, som påverkar arbetet med ständiga förbättringar, framträder hos 
SMF? 

 Vilka konsekvenser har de identifierade beteendena på förbättringsförmågan och det 
långsiktiga förbättringsarbetet inom SMF?  

Metod – Studien har genomförts genom en fallstudie på fallföretaget Emballator Ulricehamn 
bleck AB. Studien utgår från det teoretiska ramverket som har utformats genom en 
litteratursökning på områdena ständiga förbättringar och SMF-kontexten. Data har samlats in 
genom intervjuer, observationer och en enkätundersökning och har baserats på Bessant, 
Caffyn, & Gallagher (2001) analysmodell “An evolutionary model of continuous improvement 
behaviour”.   
 
Resultat – Resultatet av studien innebar att de olika beteendena från analysmodellen var 
framträdande, var delvist framträdande eller icke framträdande. De beteendena inom 
nyckelförmågan ”Leda vägen” var starkt framträdande medan de inom ”Fokusera ständiga 
förbättringar”, ”Inrikta ständiga förbättringar” och ”Ständigt förbättra ständiga 
förbättringar” var svagt framträdande. Att dessa nyckelförmågor inte finns har en negativ 
konsekvens på det långsiktiga arbetet med ständiga förbättringar. Studien har även påvisat att 
SMF-kontexten i många fall hindrar att dessa beteenden skapas varpå fem riktlinjer har tagits 
fram för att istället främja arbetet med ständiga förbättringar. 
  
Implikationer – Studien utgår från befintlig teori om tendenser för SMF och beteenden 
kopplat till ständiga förbättringar. Studien visar på motsättningar mellan dessa tendenser och 
beteenden som främjar arbetet med ständiga förbättringar, vilket kan bidra till förståelse och 
möjlighet för SMF att hantera dessa motsättningar. Studien har resulterat i riktlinjer för vad 
SMF bör fokusera på inom ständiga förbättringar, vilket ger möjlighet att prioritera vad som 
behöver utvecklas för att skapa ett hållbart arbete. Detta för att skapa och utveckla förmågor till 
ett långsiktigt arbete med ständiga förbättringar som i sin tur kan leda till konkurrensfördelar 
och motståndskraftiga SMF.  

Begränsningar – Studien främsta begränsning är att resultatet bygger på ett begränsat antal 
personers upplevda situation kring arbetet med ständiga förbättringar, detta kanske inte är 
representativt för hela företaget. Att studien är en enfallsstudie kan begränsa möjligheterna att 
generalisera resultatet till andra SMF. 
 
Nyckelord – Ständiga förbättringar, förbättringsarbete, Små-och medelstora företag (SMF), 
beteenden, tillverkande företag. 
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1 Introduktion 
I följande kapitel beskrivs bakgrunden till studien och problematiken som studien bygger på. 
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens 
praktiska och teoretiska omfång och avgränsningar. Kapitlet avslutas med en beskrivning av 
rapportens disposition.  

1.1 Bakgrund 
Majoriteten av alla verksamheter är små- och medelstora företag (SMF) och deras hållbarhet 
spelar en viktig roll för ett lands ekonomi. Hållbara verksamheter skapas genom kontinuerlig 
anpassning till föränderliga förhållanden. Hållbarhet är därför inget uppnåeligt slutresultat, 
utan något som karakteriseras av ett dynamiskt utvecklande system (Ates & Bititci, 2011; Alesi, 
2008). För att kunna konkurrera och generera tillväxt krävs det att SMF använder avancerade 
ledningsmetoder på ett effektivt sätt, eftersom ren entreprenörsanda inte längre är tillräckligt 
(Cagliano & Spina, 2002). I en fallstudie av Rapp & Eklund (2002), som genomförts på ett 
tillverkande svenskt SMF, betonas att företag måste vara medvetna om att organisationen 
kommer att förändras och att de bör planera för hur företaget ska anpassa arbetet i takt med 
förändringarna. Vinsten i att utveckla arbetet med att effektivisera och förbättra den befintliga 
verksamheten anses även vara större än att till exempel lägga produktionen i lågkostnadsländer 
(Dabhilkar & Bengtsson, 2007).  

I en studie av Ates, Garengo, Cocca, & Bititci (2013) på 37 SMF är slutsatserna att ett ökat fokus 
på bland annat planering och kommunikation kring interna och externa förändringsinitiativ är 
avgörande för att effektivisera styrningen av SMF. I en tidigare studie av Ates & Bititci (2011) 
har de konstaterat att förändringsledning inom SMF fokuseras främst på implementation 
medan planering, förberedelse samt förändringens förankring inte är lika tydlig. Enligt 
Engström (2014) har SMF sällan tid för internt utvecklingsarbete eftersom anpassningar främst 
genomförs för att möta nya kundkrav. Detta menar författaren kan bero på att SMF ofta styrs 
helt av sin marknad samt att de ofta är flexibla och benägna att följa den. Förändring är dock 
något som bör ske proaktivt och inte skjutas upp tills en extern påverkan kräver det, därför 
menar Ates et al. (2013) och Ates & Bititci (2011) att SMF borde se förändringar ur ett strategiskt 
och långsiktigt perspektiv för att få mer konkurrenskraftiga och hållbara företag.  

I tidigare studier har det identifierats tendenser inom SMF som påverkar deras sätt att arbeta 
och leda företaget (Ates & Bititci, 2011; Antony, Kumar, & Madu, 2005; Garengo, Biazzo, & 
Bititci, 2005; Hudson, Smart, & Bourne, 2001). Det nämns bland annat att SMF tänker 
kortsiktigt, reagerar på extern påverkan och släcker bränder för att lösa operativa problem samt 
har begränsade resurser. Det framgår även i flera studier att SMF fokuserar mycket på de hårda, 
operativa delarna av en förändring och utelämnar ofta mjuka värden som sociala och mänskliga 
faktorer (Ates & Bititci, 2011; Ates, Garengo, Cocca, & Bititci, 2013; Engström, 2014).  
 
Ständiga förbättringar definieras av Lillrank, Shani, & Lindberg (2001, s. 43) som ”en 
målmedveten och tydlig uppsättning principer, mekanismer och aktiviteter inom en 
organisation som antagits för att generera kontinuerliga, systematiska och kumulativa 
förbättringar av resultat, rutiner och system. Ständiga förbättringar bidrar positivt till 
organisationens måluppfyllelse”. Enligt denna definition är ständiga förbättringar ett 
förbättringsarbete som sker i den dagliga verksamheten vilket gör det möjligt att arbeta med 
förändringar mer proaktivt. Enligt en studie gjord av Dabhilkar & Bengtsson (2007) på svenska 
industriföretag svarade 81 % av produktionscheferna att ständiga förbättringar är nödvändiga 
och strategiskt viktiga för företaget. Författarna menar också att om företag har utvecklat en 
god förmåga att jobba med ständiga förbättringar leder arbetet med ständiga förbättringar till 
en ökad operativ effektivitet. Därför kan ett fungerande arbete med ständiga förbättringar ses 
som en konkurrensfördel (Dabhilkar & Bengtsson, 2007; Bessant, Caffyn, & Gallagher, 2001).  

Bessant, Caffyn, & Gallagher (2001) har i sin studie kommit fram till att ett framgångsrikt arbete 
med ständiga förbättringar bygger på beteenden inom organisationen. Studien resulterade i en 
modell med 36 beteenden som skapar åtta olika nyckelförmågor. Om dessa beteenden finns hos 
de anställda bildar de nyckelförmågor som skapar förutsättningar för ett förbättringsarbete 
som bidrar till ökad operativ effektivitet.  Att dessa nyckelförmågor bygger på att individer, 
grupper och organisationen har vissa typer av beteenden, är ett annat synsätt än att se ständiga 
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förbättringar som en enskild aktivitet. Dabhilkar & Bengtsson (2007) har använt denna modell 
till en surveyundersökning inom den svenska industrin, för att undersöka den generella 
förmågan till att arbeta med ständiga förbättringar. Det har dock inte gjorts någon fallstudie på 
ett svenskt SMF som tittat just på beteenden kopplat till förbättringsförmågan. 

1.2 Problembeskrivning 
Många organisationer upplever problem, inte bara med implementering utan också med det 
långsiktiga arbetet av ständiga förbättringar (Bessant, Caffyn, & Gallagher, 2001; Rapp & 
Eklund, 2002). Att få långsiktighet i detta arbete kan hindras av att SMF tenderar att tänka 
kortsiktigt och fokusera på att lösa operativa problem som tidigare nämnts i bakgrunden. Enligt 
Dabhilkar & Bengtsson (2007) minskar takten på resultat även om förmågan att arbeta med 
ständiga förbättringar har ökat. Det blir svårare att förbättra verksamheten när organisationen 
har förbättrat det mest uppenbara. Detta kan vara en anledning till att motivation till fortsatt 
arbete med ständiga förbättringar minskar. I studien av Rapp & Eklund (2002) har det 
identifierats tre faser i arbetet med ständiga förbättringar där ”nedgång” är en utav faserna. 
Detta kan tolkas som att avstannande i arbetet med ständiga förbättringar är en naturlig del av 
processen, vilket gör att det är intressant att studera vad som sker inom organisationen när 
detta inträffar och hur organisationen effektivt jobbar sig mot ett framgångsrikt 
förbättringsarbete igen. 
 
Som tidigare nämnts kan grunden till ett framgångsrikt arbete med ständiga förbättringar vara 
att fokusera på de önskvärda beteendena som främjar ständiga förbättringar. Dock menar 
Bessant, Et al. (2001) på att det är något som i flera fall glöms bort när fokus istället hamnar på 
att införa verktyg. Detta är något som SMF-kontexten förstärker eftersom de, som nämnts i 
bakgrunden, främst tar hänsyn till de hårda aspekterna snarare än de mjuka vid förändring. 
Om ständiga förbättringar ses som en enskild aktivitet och inte en rad av förmågor och 
beteenden kan det leda till att det stannar av när tid eller engagemang inte finns (Bessant, 
Caffyn, & Gallagher, 2001). 

Att implementera ständiga förbättringar innebär en stor investering i form av tid och pengar 
men resultaten sker ofta på längre sikt (Bhuiyan, Baghel, & Wilson, 2006). Därför är det viktigt 
för företagen att få arbetet att bli hållbart och fungera långsiktigt. Det har dock visat sig 
problematiskt för organisationer att generera ständiga förbättringar över tid och Rapp & 
Eklund (2002) menar att det finns mycket kvar att bidra med till kunskapen om just långsiktig 
hållbarhet i arbetet med ständiga förbättringar. Problembeskrivningen visar på att det finns 
motsättningar i vad som karakteriserar SMF och i vad som har beskrivits som nyckelförmågor 
som främjar ett konkurrenskraftigt arbete med ständiga förbättringar, vilket gör det intressant 
att belysa just denna kontext. Detta samband beskrivs i Figur 1.  

 

 

Figur 1- Modell över fenomenet som ska studeras 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivningen framgår det att det finns beteenden som skapar nyckelförmågor som 
leder till att ständiga förbättringar genererar ökad prestation hos organisationen över en längre 
tid. Vidare framgår det att det finns vissa tendenser som är karakteristiska hos SMF och kan 
påverka dessa beteenden. Därmed är syftet med denna studie: 

Att ta fram riktlinjer för hur SMF kan skapa förutsättningar för ett 
långsiktigt och konkurrenskraftigt arbete med ständiga förbättringar. 

För att uppfylla syftet har två frågeställningar formulerats. För att veta vad SMF bör utveckla 
behöver nuläget kartläggas och eftersom beteenden är en central del av arbetet med ständiga 
förbättringar är studiens första frågeställning:  

[1] Vilka beteenden, som påverkar arbetet med ständiga förbättringar, 
framträder hos SMF? 

För att vidare förstå hur närvaron respektive frånvaron av dessa beteenden påverkar 
förbättringsförmågan och det fortsatta arbetet med ständiga förbättringar är studiens andra 
frågeställning:  

[2] Vilka konsekvenser har de identifierade beteendena på förbättringsförmågan 
och det långsiktiga förbättringsarbetet inom SMF?  

1.4 Omfång och avgränsningar 
Avgränsningar har gjorts för att kunna studera ständiga förbättringar mer djupgående inom 
ramen för denna studie. Det finns två typer av SMF och i denna studie omfattas bara av 
tillväxtorienterade SMF, som har för avsikt att utvecklas eftersom ständiga förbättringar syftar 
till att just utveckla verksamheten. Studien kommer att innefatta arbetet med ständiga 
förbättringar på svenska tillverkande SMF inom produktionsdelen. Även om förbättringsarbete 
ofta sker i hela verksamheten är det vanligt att fokus ligger på produktion, eftersom det finns 
en tydlig koppling mellan förbättringarna där och förbättring av den operativa effektiviteten. 

En annan avgränsning inom studien är att endast omfatta det pågående arbetet med ständiga 
förbättringar och inte studera implementeringen.  Detta för att syftet med studien är att skapa 
förståelse för ett fortsatt konkurrenskraftigt arbete med ständiga förbättringar. Vilket studeras 
genom det pågående arbetet med ständiga förbättringar som pågått över en tid men kommit till 
nedgångsfasen.  

1.4.1 Teoretiska avgränsningar  
För att definiera arbetet med ständiga förbättringar, förbättringsförmåga samt vad som 
karaktäriserar SMF-kontexten och därmed bygga studiens teoretiska referensram har en 
litteratursökning gjorts. Detta ligger till grund för vilken teoretisk inriktning studien har 
baserats på. För att kunna fokusera på att ta arbetet med ständiga förbättringar inom SMF-
kontexten vidare, söktes det efter en redan framtagen modell med beteenden som konstaterats 
påverka arbetet med ständiga förbättringar. I litteratursökningen påträffades Bessant, Caffyn, 
& Gallaghers (2001) analysmodell “An evolutionary model of continuous improvement 
behaviour”. Modellen har testats både genom en fallstudie och survey och anses vara trovärdig 
(Dabhilkar & Bengtsson, 2007; De Jager, o.a., 2004). Denna modell valdes därför ut och har 
avgränsat studien kring de beteenden och nyckelförmågor som modellen berör. 

Teori har hämtats från vetenskapliga artiklar via litteratursökningar i databasen Scopus. När 
litteratursökning gjorts har artiklar skrivna inom till exempel sjukvården och utvecklingsländer 
sållats bort eftersom de ansetts vara svårapplicerade på studiens valda kontext. Urval har även 
gjorts med hänsyn till året för publicering och hur ofta artikeln har citerats. Artiklar har även 
valts ut genom att söka på artiklar som varit referenser till redan lästa artiklar samt efter 
rekommendationer från forskare inom området. Den insamlade teorin har sedan 
sammanställts och presenteras i kapitlet ”Teoretiskt ramverk”. 
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1.5 Disposition 
I kommande kapitel beskrivs det teoretiska ramverket som är baserat på litteratursökningen 
och de utvalda teorierna om ständiga förbättringar och SMF-kontexten. Vilket sedan används 
som underlag för analys. Den litteraturgenomgång som gjorts ligger till grund för hur studien 
har utformats och presenteras i nästkommande kapitel ”Metod och genomförande”. Här 
beskrivs metodval, val av fallföretag och hur datainsamlingen gått till för att identifiera 
beteenden och förbättringsförmåga. Detta för att beskriva tillvägagångssättet för besvarandet 
av frågeställningarna. I kapitlet diskuteras även studiens trovärdighet.  

I kapitel fyra, ”Empiri”, beskrivs fallföretaget som ingår i studien och dess arbete med ständiga 
förbättringar samt insamlad data kring beteenden utefter nyckelförmågorna. I kapitel fem 
analyseras insamlad data och det teoretiska ramverket utefter de två frågeställningarna. 
Analysen för frågeställning ett är strukturerat på samma sätt som empirin, efter 
nyckelförmågorna och dess beteenden. Detta summeras i en sammanställande tabell där 
graden av framträdande för varje beteende presenteras och sedan analyseras hur detta påverkar 
nyckelförmågorna. I det sista kapitlet sammanfattas och diskuteras resultatet för att svara på 
studiens syfte utifrån SMF-kontexten och med ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
hållbarhetsperspektiv.  I detta kapitel beskrivs även studiens implikationer och begräsningar.  
Avslutningsvis presenteras slutsatser, rekommendationer och riktlinjer samt förslag på vidare 
forskning. 
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2 Teoretiskt ramverk 
Kapitlet påbörjas med koppling mellan frågeställningar och teori för att ge en överblick av de 
områden som kommer att behandlas. Vidare beskrivs den teori kring dessa områden som ger 
en teoretisk grund för att uppfylla studiens syfte och besvara frågeställningarna.  

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att skapa en teoretisk grund till de områden som studien berör kommer begreppet ständiga 
förbättringar att beskrivas utifrån olika definitioner och synsätt samt hur organisationer kan 
arbeta med ständiga förbättringar. Bessant el al. (2001) synsätt kring beteenden och 
nyckelförmågor och modellen “An evolutionary model of continuous improvement behaviour” 
kommer att beskrivas mer ingående. Det teoretiska ramverket kommer även att ge en 
beskrivning av SMF som kontext genom en sammanställning utifrån tidigare forskning på 
ämnet uppdelat på sex områden. Detta för att kunna uppfylla studiens syfte och besvara 
frågeställningarna utifrån SMF-kontexten.  

2.2 Ständiga förbättringar 
Ständiga förbättringar är en del av en rad olika ledningsfilosofier som anammats av företag runt 
om i världen. Dessa är bland annat Lean, Six Sigma, Total Quality Management (TQM) men 
många företag använder sig också av kombinationer av dessa för att få in flera av deras styrkor 
och anpassa det till det specifika företaget (Bhuiyan, Baghel, & Wilson, 2006). Kärnan av 
ständiga förbättringar inom filosofin Lean, Kaizen, beskrivs av Berger (1997) med hjälp av 
följande principer: processorienterat, småstegsförbättringar och människoinriktat. Ständiga 
förbättringar beskrivs inom TQM som ett sätt att stödja principerna: att fokusera på processer, 
variansanalys, basera beslut på fakta, kundfokus samt de anställda och deras engagemang 
(Rapp & Eklund, 2002). Målet och fokus enligt Rapp & Eklund (2002) ligger på att förbättra 
service, produkter och processer. Ständiga förbättringar enligt Bhuiyan, Baghel & Wilson 
(2006) bör utgå ifrån att företaget sätter kunden i centrum där målet är att stärka kundvärdet 
och öka kundtillfredsställelsen. Ständiga förbättringar innefattar upprepande förbättringar av 
alla storlekar. Bhuiyan et al. (2006, s. 1) definierar ständiga förbättringar som ”en kultur av 
varaktig förbättring som syftar till att eliminera slöseri i alla organisatoriska system och 
processer, och involvera alla organisatoriska deltagare”. 

Det finns många definitioner av ständiga förbättringar, Bessant et al. (2001) menar att det finns 
definitioner som beskriver det som ett verb, alltså processen där arbetet med ständiga 
förbättringar sker. Det finns även definitioner som beskriver ett substantiv, då det syftas på 
resultatet av den processen. Enligt Bessant et al. (2001) bör ständiga förbättringar ses som ett 
antal olika beteenden och rutiner. Beteendemönster som främjar ständiga förbättringar är ett 
resultat av en utbredd inlärningsprocess vilket gör det svårt att kopiera och blir därmed en 
konkurrensfördel. Med detta synsätt ses en hög förmåga av att jobba med ständiga förbättringar 
som en utveckling av företagets mänskliga resurser och tillgångar i form av det önskade 
beteendemönstret (Bessant, Caffyn, & Gallagher, 2001).  

Bessant et al. (2001) mäter ständiga förbättringar på två sätt: det ena är nivå av aktivitet, vilket 
inkluderar antal förslag och engagemang och det andra mäts i påverkan på verksamhetens 
prestation. För att kunna mäta påverkan av ständiga förbättringar är det viktigt att veta nuläget 
och att ha en standard (Bhuiyan, Baghel, & Wilson, 2006). Bessant et al.(2001) beskriver ett 
linjärt samband mellan nivån av nyckelförmågor i en organisation och arbetet med ständiga 
förbättringars bidrag till en ökning av den operativa effektiviteten. I en studie av Dabhilkar & 
Bengtsson (2007) beskrivs istället ett exponentiellt samband, eftersom arbetet med ständiga 
förbättringar ger större resultat i början på grund av att potentialen att förbättra är större i 
början av förbättringsarbetet. Att implementera ständiga förbättringar i en organisation 
innebär en stor investering, som till exempel innebär kostnader för utbildning, konsulter eller 
omorganisering (Bhuiyan, Baghel, & Wilson, 2006). Dock kan resultatet av denna investering 
så som effektivitet och ekonomiska resultat ta lång tid, vilket kan göra att det upplevs som att 
arbetet med ständiga förbättringar är slöseri av tid och pengar. Dessutom kan 
implementeringen av ständiga förbättringar ökar ledningens förväntningar på de anställda och 
deras arbetsbörda (Bhuiyan, Baghel, & Wilson, 2006). 
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2.2.1 Arbetssätt  
Förbättringar uppnås genom att använda verktyg och metoder för att hitta och minimera 
problem, slöseri eller variation inom organisationen (Bhuiyan, Baghel, & Wilson, 2006). I en 
statistisk undersökning framgår det att anställda tycker att det är viktigt med verktyg och 
metoder för att arbeta med ständiga förbättringar, men att användandet av dessa är lågt 
(Dabhilkar & Bengtsson, 2007). Rapp & Eklund (2002) argumenterar för vikten av enkelhet i 
användandet av verktygen för att de ska kunna överleva över tid och användas av nya 
medarbetare samt att användarna måste känna att de drar nytta av tiden de lägger på 
förbättringsarbetet. 

Det finns många former för att arbeta med ständiga förbättringar inom en organisation. Berger 
(1997) beskriver att företag kan jobba grupp- eller individorienterat samt parallellt som 
antingen en separat aktivitet eller integrerat i de dagliga uppgifterna. Ett arbetssätt är 
kvalitetscirklar som sker som en parallell aktivitet till det dagliga arbetet (Berger, 1997; Rapp & 
Eklund, 2002). En expertarbetsgrupp är en temporär insats av individer med fördjupad 
kunskap inom det som ska förbättras. Dessa förbättringar är oftast kopplade till uppgifter som 
kräver mer resurser i form av tid och investering (Berger, 1997). Det individorienterade arbetet 
går ut på att förbättringsförslag lämnas in som en del av operatörernas dagliga arbete. 
Förslagen implementeras sedan av specialister. Detta bör övervakas och hanteras i någon form 
av förslagsystem för att kunna jämföras som ett arbete med ständiga förbättringar (Berger, 
1997). Förslagsystemet bör innefatta feedback till de anställda som lämnar in förslagen, chefers 
engagemang och eventuellt en belöning för att motivera individerna (Rapp & Eklund, 2002). 
Detta beskrivs också av Bhuiyan, Baghel, & Wilson (2006) som menar på att det är viktigt att 
använda en metod som tydligt ger feedback på vad som behövs göras och hur processens 
prestation är i förhållande till målet.  

2.2.2 Hållbart och långsiktigt arbete med ständiga förbättringar 
För att skapa ett hållbart förbättringsarbete behövs det hela tiden finnas en ny önskvärd nivå 
när den föregående nivån är uppnådd för att inte tappa fokus (Bhuiyan, Baghel, & Wilson, 
2006). Bessant, et al. (2001) beskriver utvecklingsprocessen i form av fem nivåer som företag 
kan röra sig mellan. Dessa nivåer sträcker sig från nivå ett till nivå fem och beskrivs närmare 
under rubriken “An evolutionary model of continuous improvement behaviour”. Rapp & 
Eklund (2002) har istället identifierat tre faser för att beskriva arbetet med ständiga 
förbättringar. Dessa illustreras i Figur 2.  

 

Figur 2- Tre faser, enligt Rapp och Eklund (2002), för arbetet med ständiga förbättringar 

Initieringsfasen är den fas där arbetet med ständiga förbättringar startar och intresset för 
arbetet sprids genom organisationen. I denna fas ökar antalet förslag som implementeras på 
organisationen. Under nedgångsfasen beskrivs det att operatörerna har svårt att hitta nya 
förslag efter ett tag, eftersom företaget redan förbättrat det mest uppenbara. Under denna fas 
implementeras inte lika många förslag och de förslag som prioriteras är förslag som är enkla att 
genomföra eller sparar företaget pengar (Rapp & Eklund, 2002). Trots nedgångsfasen är det 
viktigt att vara uthållig och ta sig vidare till nytt intresse-fasen, vilket är den fas där antalet 
implementerade förslag ökar igen (Rapp & Eklund, 2002). Att sig vidare med arbetet är viktigt 
eftersom resultaten på sikt ofta övergår till strategiska fördelar istället för enbart en ökad 
operativ effektivitet (Dabhilkar & Bengtsson, 2007; Bessant, Caffyn, & Gallagher, 2001).  

I studien av Rapp & Eklund (2002) beskrivs ett antal faktorer som bidrar till att arbetet med 
ständiga förbättringar fortsätter och kommer in i den tredje fasen, nytt intresse. I 
initieringsfasen startar arbetet ofta med en eldsjäl som sprider budskapet och skapar intresse 
för förbättringsarbetet. Det viktiga är dock att se till att andra personer tar över ansvaret om 
denna eldsjäl slutar. Detta stärks även i en studie av Ljungström (2005) som betonar att en 
ansvarig har hjälpt arbetet med ständiga förbättringar framåt. En annan faktor är att systemet 



Teoretiskt ramverk 

7 

 

för ständiga förbättringar måste vara enkelt att förstå och använda. Dels för att det ska kunna 
skötas och tas över av olika personer när omständigheterna förändras men även för att det inte 
ska ta för mycket tid från de anställdas andra arbetsuppgifter (Rapp & Eklund, 2002).  

Nästa faktor är att ledning och chefer måste vara engagerade för att bibehålla systemet för 
ständiga förbättringar. De bör vara synliga och belöna arbetet samt driva på när aktiviteten går 
ner eller hitta nya sätt att få in förslag. De måste även se till att ge feedback inom en rimlig tid 
för att motivera de anställda (Rapp & Eklund, 2002; De Jager, o.a., 2004). Ständiga 
förbättringar främjar de anställdas kreativitet och blir en kontinuerlig utveckling av personalen 
vilket också kan resultera i nöjda medarbetare. Ständiga förbättringar bör också innefatta 
förbättringar i arbetsvillkor för de anställda (Bhuiyan, Baghel, & Wilson, 2006). Detta berör 
också det sista Rapp & Eklund (2002) nämner som en viktig faktor för att systemet för ständiga 
förbättringar ska överleva över tid: att det måste finns ett personligt intresse hos de som arbetar 
med det, att tiden de lägger ner gynnar deras eget arbete. Den centrala delen i ständiga 
förbättringar är principen om alla anställdas deltagande och att utan det kan inte ett 
framgångsrikt arbete med ständiga förbättringar skapas (Bhuiyan, Baghel, & Wilson, 2006). 

Rapp & Eklund (2002) menar dock att ett problem som sällan diskuteras är hur organisationen 
ska uppdatera och förändra arbetet med ständiga förbättringar över tid. Om de är medvetna 
om att detta kommer hända, eftersom organisationer alltid kommer att förändras, bör det även 
finnas i åtanke från början och utarbetas strategier för hur arbetet ska fortskrida när intresset 
dalar. Även om arbete med ständiga förbättringar på många sätt visar på förbättringar inom 
företaget i många olika aspekter är det inte alltid det mest effektiva sättet att lösa alla problem 
på (Bhuiyan, Baghel, & Wilson, 2006). Det behövs rätt verktyg och metoder för att lösa 
problemen och en allmän förståelse för dessa inom organisationen för att ständiga förbättringar 
ska fungera. Att dela lärande är något som anses vara karakteristiskt för högpresterande 
organisationer (De Jager, o.a., 2004). En brist inom arbetet med ständiga förbättringar kan 
vara att om det inte finns en tydlig prioritering på förbättringarna kan det resultera i att 
resultatet blir ineffektivt (Bhuiyan, Baghel, & Wilson, 2006). Därför är det viktigt att företaget 
kopplar ihop arbetet med ständiga förbättringar till företagets mål och strategier. För att få 
detta kompatibelt och ta arbetet till högre nivåer behövs enligt Ljungström (2005) fortsatt 
kompetensutveckling inom alla delar av företaget, tydliga avdelningsmål kopplat till företagets 
strategi och ett fokus på att utveckla ständiga förbättringar med hjälp av tvärfunktionella team.  

2.3 “An evolutionary model of continuous improvement behaviour” 
För att främja arbetet med ständiga förbättringar krävs det att de anställda förändrar sitt 
nuvarande beteende och skapar ett nytt beteendemönster (Bessant, Caffyn, & Gallagher, 2001). 
Enligt Bessant, et al. (2001) beror det stora antalet ickefungerande arbeten med ständiga 
förbättringar till stor del på bristande förståelse för beteenden. Därför har en modell tagits fram 
för att öka förståelsen och möjliggöra att skapa ett arbete med ständiga förbättringar som 
bygger på utveckling av beteenden (Bessant, Caffyn, & Gallagher, 2001). Modellen består av 
fem nivåer som beskriver vart organisationen befinner sig med arbetet med ständiga 
förbättringar och illustreras i Figur 3. I figuren benämns ständiga förbättringar som SF. 
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Figur 3- Bessant et al. (2001) fem nivåer av arbetet med ständiga förbättringar 

För att utveckla arbetet och nivån finns en modell med 36 beteenden som skapar åtta 
nyckelförmågor. Eftersom organisationer som arbetar med ständiga förbättringar har liknande 
svårigheter har en generell modell kunnat tas fram. Organisationer som arbetar med ständiga 
förbättringar strävar efter samma beteendemönster oberoende kontexten de befinner sig i. 
Dessa beteenden kan observeras direkt eller utläsas genom att studera strukturer (Bessant, 
Caffyn, & Gallagher, 2001). Modellen över dessa nyckelförmågor och tillhörande beteende 
beskrivs i Tabell 1, i tabellen benämns även här ständiga förbättringar som SF. 

Tabell 1- “An evolutionary model of continuous improvement behaviour” (Bessant, Caffyn, & 
Gallagher, 2001) 

 

Nyckelförmåga Beteende
• De anställda på alla nivåer visar en gemensam tro på värdet av 

små steg, att alla kan bidra och kan vara aktivt involverade i att 

göra ständiga förbättringar.

• När något går fel är den naturliga reaktionen av anställda på alla 

nivåer att leta efter anledningar istället för att skylla på individer 

eller grupper.

• De anställda använder sig av en formell cykel för att hitta och 

lösa problem.

• De anställda använder passande verktyg och tekniker för att 

stödja arbetet med ständiga förbättringar.

• De anställda använder mätning för att forma 

förbättringsprocessen.

• De anställda initierar och genomför arbete med ständiga 

förbättringar – de deltar i processen.

• Idéer besvaras tydligt och i tid – antingen genomförs de eller 

behandlas på annat sätt.

• Individer och grupper använder organisationens strategiska mål 

och syften för att fokusera och prioritera förbättringar - Och alla 

förstår (dvs kan förklara) vad bolagets eller avdelningens strategi, 

• Individer och grupper (t.ex. avdelningar) bedömer de föreslagna 

ändringarna i förhållande till organisationens mål för att 

säkerställa att de stämmer överens innan de inleds och genomförs. 

• Individer och grupper övervakar och mäter resultaten av deras 

förbättringsaktiviteter och inverkan den har på strategiska 

och/eller avdelnings mål.

• Ständiga förbättringar är en integrerad del i arbetet (både för 

enskilda och grupper) och inte en parallell aktivitet.

• Chefer stödjer processen med ständiga förbättringar genom 

fördelning av tid, pengar och andra resurser.

• Chefer erkänner på formella (men inte nödvändigtvis 

ekonomiska) sätt bidrag av anställda till ständiga förbättringar.

• Chefer föregår med gott exempel, är aktivt involverade i 

utformningen och genomförandet av ständiga förbättringar.

• Chefer stödjer experiment genom att inte straffa misstag utan att 

uppmuntra lärande från dem.

• Fortlöpande bedömningar sker för att säkerställa att 

organisationens struktur och systemet för ständiga förbättringar 

konsekvent stödjer och stärker varandra.

• De som ansvarar för utformningen av ständiga förbättringar 

utformar det så att det passar nuvarande struktur och 

infrastruktur i företaget.

• De med ansvar för processer/system håller fortlöpande 

recensioner för att bedöma om dessa och arbetet med ständiga 

förbättringar är kompatibla.

• De med ansvar för ständiga förbättringar ser till att när en större 

organisatorisk förändring planeras, bedöms potentiell inverkan på 

arbetet med ständiga förbättringar och nödvändiga justeringar 

görs.

”Förstå SF” - 

Förmågan att formulera 

grundläggande 

värderingar inom SF

”Få in vanan med SF” 

- Förmågan att generera 

fortsatt deltagande i SF

”Inrikta SF” - 

förmågan att skapa 

överensstämmelse 

mellan SF värderingar, 

beteenden och 

organisatoriskt 

sammanhang 

(strukturer, 

förfaranden, etc.)

”Leda vägen” – 

Förmågan att leda, styra 

och stödja skapandet 

och ihållande i SF 

beteenden

”Fokusera SF” – 

Förmågan att koppla 

arbetet med ständiga 

förbättringar till 

företagets strategiska 

mål
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• Individer och grupper använder organisationens strategiska mål 

och syften för att fokusera och prioritera förbättringar - Och alla 

förstår (dvs kan förklara) vad bolagets eller avdelningens strategi, 

mål och syften är.

• Individer och grupper (t.ex. avdelningar) bedömer de föreslagna 

ändringarna i förhållande till organisationens mål för att 

säkerställa att de stämmer överens innan de inleds och genomförs. 

• Individer och grupper övervakar och mäter resultaten av deras 

förbättringsaktiviteter och inverkan den har på strategiska 

och/eller avdelnings mål.

• Ständiga förbättringar är en integrerad del i arbetet (både för 

enskilda och grupper) och inte en parallell aktivitet.

• Chefer stödjer processen med ständiga förbättringar genom 

fördelning av tid, pengar och andra resurser.

• Chefer erkänner på formella (men inte nödvändigtvis 

ekonomiska) sätt bidrag av anställda till ständiga förbättringar.

• Chefer föregår med gott exempel, är aktivt involverade i 

utformningen och genomförandet av ständiga förbättringar.

• Chefer stödjer experiment genom att inte straffa misstag utan att 

uppmuntra lärande från dem.

• Fortlöpande bedömningar sker för att säkerställa att 

organisationens struktur och systemet för ständiga förbättringar 

konsekvent stödjer och stärker varandra.

• De som ansvarar för utformningen av ständiga förbättringar 

utformar det så att det passar nuvarande struktur och 

infrastruktur i företaget.

• De med ansvar för processer/system håller fortlöpande 

recensioner för att bedöma om dessa och arbetet med ständiga 

förbättringar är kompatibla.

• De med ansvar för ständiga förbättringar ser till att när en större 

organisatorisk förändring planeras, bedöms potentiell inverkan på 

arbetet med ständiga förbättringar och nödvändiga justeringar 

görs.

• De anställda samarbetar över avdelningar (exempelvis 

tvärfunktionella grupper) i arbetet med ständiga förbättringar.

• De anställda förstår och delar en helhetssyn (processförståelse 

och ägande).

• De anställda är inriktade på interna och externa kunder inom 

ständiga förbättringar.

• Specifika projekt inom ständiga förbättringar sker med externa 

parter – till exempel kunder och leverantörer.

• Aktiviteter inom ständiga förbättringar omfattar relevanta 

representanter från olika nivåer i organisationen.

”Gemensam 

problemlösning”-  

förmågan att flytta SF 

aktivitet över 

organisationsgränserna

”Inrikta SF” - 

förmågan att skapa 

överensstämmelse 

mellan SF värderingar, 

beteenden och 

organisatoriskt 

sammanhang 

(strukturer, 

förfaranden, etc.)

”Leda vägen” – 

Förmågan att leda, styra 

och stödja skapandet 

och ihållande i SF 

beteenden

”Fokusera SF” – 

Förmågan att koppla 

arbetet med ständiga 

förbättringar till 

företagets strategiska 

mål
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2.4 SMF-kontexten 
SMF kan kategoriseras i två olika grupper beroende på hur de ser på strategiska förändringar: 
Livsstils-SMF, som inte har för avsikt att växa utan verkar för att bibehålla ägarens livsstil, samt 
Tillväxtorienterade SMF, som istället har avsikten att öka marknadsandelar, försäljning och 
vinst för att fortsätta att växa (Ates & Bititci, 2011). Enligt europeiska kommissionen (2015) 
definieras SMF som företag med mindre än 250 anställda och en omsättning under 50 miljoner 
euro per år. Att definiera SMF enbart på antal anställda och omsättning har ifrågasatts, 
eftersom det kan ses som en för snäv definition. Detta eftersom företagen kan skilja sig åt, även 
om de har liknande antal anställda och omsättning (Rossignol, 2006; Karltun, 2007; Hudson, 
Smart, & Bourne, 2001). Karltuln (2007, s. 75) definierar istället SMF som ”företag, i den 
meningen att de omfattar alla eller de flesta affärsfunktionerna och besluten kopplat till 
produktion, marknadsföring, finansiering och ledning.” och inte är större än att det kan styras 
personligt och med några få beslutsfattare.  

Ett flertal studier har genomförts för att beskriva SMF-kontexten utifrån tendenser och 
gemensamma nämnare. Enligt Hudson, Smart, & Bourne (2001) finns sju karaktäristiska 
tendenser hos SMF och Antony, Kumar, & Madu (2005) har sammanställt styrkor och 
svagheter inom SMF ur ett TQM perspektiv. Ates & Bititci (2011) beskriver ett system av 
karakteristiska tendenser som SMF har utifrån ett förändringsledningsperspektiv och Garengo, 
Biazzo, & Bititci (2005) har sammanställt sex punkter som karaktäriserar SMF ur ett 
”Performance Measurement”-perspektiv. Ates & Bititci (2011) menar att SMF måste inse att de 
har vissa tendenser för att sedan kunna hantera förändringar mer balanserat och effektivt. 
Dessa fyra studier har sammanställts och delats in i sex olika områden vilka beskrivs nedan. 

2.4.1 Ledarskap och beslutsfattande 
SMF tenderar att ha ett personligt ledarskap och en anställd har ofta flera roller. Det är också 
vanligt med avsaknad av byråkrati i ledningsgrupper, där högsta ledningen är väl synlig och 
därmed kan leda med exempel (Hudson, Smart, & Bourne, 2001; Antony, Kumar, & Madu, 
2005; Garengo, Biazzo, & Bititci, 2005). Beslut tas ofta snabbt och fattas på magkänsla för att 

• Arbetssättet för ständiga förbättringar övervakas kontinuerligt 

och utvecklas; en utsedd individ eller grupp övervakar och mäter 

förekomsten (dvs frekvens och plats) och resultaten av ständiga 

förbättringar.

• Det finns en cyklisk planeringsprocess där arbetet med ständiga 

förbättringar regelbundet ses över och om nödvändigt ändras.

• Det finns regelbunden kontroll av arbetssättet i förhållande till 

organisationen som helhet, vilket kan leda till att det förnyas.

• Ledningen avsätter tillräckliga resurser (tid, pengar och personal) 

för att stödja den pågående utvecklingen av arbetet med ständiga 

förbättringar.

• De anställda lär av både positiva och negativa erfarenheter.

• De anställda söker möjligheter till lärande och personlig 

utveckling (till exempel genom experiment eller att sätta egna 

inlärningsmål).

• Individer och grupper på alla nivåer delar och tillgängliggör sitt 

lärande från arbetserfarenheter.

• Organisationen fångar upp och delar lärande från individer och 

grupper.

• Chefer accepterar och agerar på det lärande som sker.

• De anställda både som individer och grupp ser till att deras 

lärande fångas upp genom att använda sig av de funktioner som 

finns för detta.

• Utsedd anställd använder organisatoriska funktioner för att 

sprida det lärande som fångats upp till hela organisationen.

”Den lärande 

organisationen” – 

förmågan att göra det 

möjligt för lärande att 

äga rum och fångas upp 

på alla nivåer

”Ständigt förbättra 

ständiga 

förbättringar” - 

förmågan att strategiskt 

hantera utvecklingen av 

SF
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överleva och generera kortsiktig lönsamhet. Detta sker ofta reaktivt och med informella 
beslutsprocesser, även genomförandet av besluten är snabba (Antony, Kumar, & Madu, 2005; 
Garengo, Biazzo, & Bititci, 2005). 

2.4.2 Resurshantering 
SMF har gemensamt att det finns resursbegränsningar inom ledning, personal, tid och kapital  
(Hudson, Smart, & Bourne, 2001; Antony, Kumar, & Madu, 2005; Garengo, Biazzo, & Bititci, 
2005). Det är även vanligt med begränsade investeringar inom IT samt att det råder brist på 
prisvärda och anpassade IT-system (Antony, Kumar, & Madu, 2005; Garengo, Biazzo, & Bititci, 
2005). Det finns sällan belöningsprogram eller en specifik utbildningsbudget samt att 
personalutvecklingen är begränsad, ofta till följd av begränsade resurser (Antony, Kumar, & 
Madu, 2005). 

2.4.3 Strategiskt tänk 
Det förekommer en ”släcka bränder”-mentalitet och SMF tenderar att vara operativt och 
tekniskt orienterade (Antony, Kumar, & Madu, 2005; Ates & Bititci, 2011; Hudson, Smart, & 
Bourne, 2001). Det råder brist på strategisk planering och strategiprocesserna sker ofta intuitivt 
snarare än analytiskt samt att begränsad uppmärksamhet ges till att formalisera processer 
(Antony, Kumar, & Madu, 2005; Garengo, Biazzo, & Bititci, 2005). 

2.4.4 Organisationsstruktur och kultur 
SMF är vanligtvis platta organisationer med få nivåer av ledning, lösa och informella 
arbetsrelationer samt färre gränssnitt mellan avdelningar. Företagen tenderar att vara 
personorienterade och har en hög lojalitet bland de anställda (Antony, Kumar, & Madu, 2005; 
Garengo, Biazzo, & Bititci, 2005). Det är ofta en kultur av lärande och förändring snarare än 
kontroll och ledning (Antony, Kumar, & Madu, 2005; Garengo, Biazzo, & Bititci, 2005). 

2.4.5 Relation till marknaden 
SMF är ofta beroende av ett fåtal kunder på en begränsad marknad och blir då mer lyhörda för 
marknadens behov. De tenderar att vara mer innovativa i sin förmåga att möta kundernas 
efterfrågan eftersom chefer och arbetare är mer benägna att vara direkt involverade med 
kunderna (Antony, Kumar, & Madu, 2005; Hudson, Smart, & Bourne, 2001). Dock nämns 
också en begränsad extern kommunikation (Ates & Bititci, 2011). 

2.4.6 Attityd till förändring 
Det finns en hög innovationspotential eftersom företagen ofta är flexibla, därmed kan 
förändringar införas snabbt och bidra med snabba fördelar för kunderna (Antony, Kumar, & 
Madu, 2005; Hudson, Smart, & Bourne, 2001). En inflytelserik och orubblig ägare kan dock 
förhindra nya initiativ (Antony, Kumar, & Madu, 2005). Förändring sker ofta på grund av 
extern stimulans, men en begränsad extern kommunikation gör att planeringen blir bristfällig 
och leder till minskad nivå av beredskap för förändring. Detta gör att SMF har en reaktiv attityd 
till förändring och när väl förändringarna sker, sker de oplanerat. Det är vanligt med en högre 
nivå av motstånd till förändring och mer fokus på de hårda aspekterna än de mjuka vid en 
förändring (Ates & Bititci, 2011).
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3 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs studiens 
ansats, design och val av fallföretag. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. 
Kapitlet avslutas med en diskussion kring hur studiens trovärdighet ska stärkas. 

3.1 Arbetsprocess 
Studien har genomförts under 16 veckor och kan delas in i tre faser. Den första fasen var 
”förberedandefasen”, där en förstudie på fallföretaget genomfördes samt att arbetet planerades 
och litteratursökningen genomfördes för att skapa förståelse för valt kunskapsområde. Den 
andra fasen var ”genomförandefasen”, där insamling av data skedde och den sista fasen var 
”sammanställandefasen”, där data har analyserats mot teorin och resultatet har diskuterats. 
Rapporten har skrivits under arbetets gång för att dokumentera löpande och se till att 
innehållet kopplar tillbaka till syfte, frågeställning och vald metod.  

3.2  Ansats 
Det teoretiska ramverket har skapats baserat på tidigare forskning och legat till grund för 
genomförandet av fallstudien. Det teoretiska ramverket har sedan analyserats mot data 
insamlad från fallstudien. Att utgå från befintlig teori och sedan analysera detta på ett enskilt 
fall kan liknas vid ett deduktivt arbetssätt (Patel & Davidson, 2011). Eftersom studien 
undersöker och analyserar beteenden och underliggande mönster är studien kvalitativt inriktad 
(Patel & Davidson, 2011). För att svara på frågeställningar och syfte innefattar studien främst 
kvalitativa data i form av förklarande och verbala svar men kompletteras även med kvantitativ 
data i form av en enkätundersökning.  

3.3 Design 
För att uppfylla syftet har studien baserats på en fallstudie gjord på ett fallföretag. Eftersom 
fenomenet som studeras är kontextbundet är en fallstudie en lämplig metod (Yin, 2006). En 
fallstudie ger enligt Yin (2006) möjlighet att studera ett aktuellt skeende i sin naturliga miljö 
utan att kontrollera situationen, vilket är passande för att förstå hur arbetet med ständiga 
förbättringar fungerar i just SMF-kontexten. Studien är en enfallsstudie vilket har möjliggjort 
mer djupgående och detaljerat studier (Lundahl & Skärvad, 2016). I studien studeras beteenden 
på individ-, grupp- och organisationsnivå, men lyfts till en organisatorisk nivå i analysen och 
diskussionen. Detta för att uppfylla syftet vilket är att ta fram riktlinjer på organisationsnivå.  
Analysenheten definieras som beteenden kopplat till arbetet med ständiga förbättringar, detta 
för att uppfylla syftet. 

3.4 Koppling mellan frågeställningar och metod 
Fortsättningsvis i kapitlet beskrivs de metoder som använts för datainsamling och dataanalys 
för att besvara studiens frågeställningar och därmed uppfylla syftet. Figur 4 illustrerar 
kopplingen mellan studiens frågeställningar och vilka metoder som använts för att samla 
empiri. Resultatet av den empiri som samlats in och analyserats i den första frågeställningen 
används för att svara på den andra frågeställningen.  
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Figur 4- Koppling mellan frågeställning och metod 

3.5 Urval 
Fallföretaget är ett tillverkande SMF som jobbat med ständiga förbättringar sedan 2010 och 
börjat uppleva problem med att hålla arbetet vid liv. Att förslagen har minskat kan bero på att 
de är i en nedgångsfas, vilket gör det till ett passande fall att studera. Val av fallföretag gjordes 
utifrån vad som kännetecknar ett SMF samt att de har ett pågående arbete med ständiga 
förbättringar. Detta för att ge möjlighet till ett generaliserbart resultat som kan appliceras på 
företag med liknande SMF-kontext. Fallföretaget uppfyller mycket av det som kännetecknar 
SMF utifrån de aspekterna som beskrivit i teorin. De går även in under Kartuns (2007, s. 75) 
definition ”företag, i den meningen att de omfattar alla eller de flesta affärsfunktionerna och 
besluten kopplat till produktion, marknadsföring, finansiering och ledning.” samt att 
fallförtaget sköter många funktioner själva. Fallföretaget och kontexten beskrivs mer utförligt i 
kommande kapitel under rubriken ”Beskrivning av fallförtag”. Eftersom fallföretaget uppfyller 
dessa kriterier anses det vara representativt för den kontext som studien och syftet avser och 
skapar möjlighet till generalisering.  

Genom förstudien som genomfördes på fallföretaget i ”förberedandefasen” identifierades olika 
aktiviteter kopplade till arbetet med ständiga förbättringar samt olika roller och 
nyckelpersoner. Val av observationssituationer gjordes baserat på denna förstudie och kunde 
på så sätt täcka in de aktiviteter på företaget som hade tydligast koppling till arbetet med 
ständiga förbättringar. För att få relevant data baserades urvalet av intervjuobjekt på 
respondentens arbetsuppgifter och kunskap inom studiens område, vilka även dessa 
identifierades under förstudien. Med hänsyn till detta intervjuades personer på olika nivåer 
kopplat till produktion, för att få en nyanserad bild av hur arbetet genomförs och uppfattas. 
Enkäterna delades ut till 21 personer inom produktionen som hade möjlighet att svara i 
samband med att annan data samlades in.   

3.6 Datainsamling 
Datainsamlingen består av empirisk data från fallstudieobjektet. Utformningen av enkäter, 
intervjuguider och observationsguider har utgått från modellen “An evolutionary model of 
continuous improvement behaviour” av Bessant, Caffyn, & Gallagher (2001) som beskrivits i 
teorikapitlet. Vid utformning och genomförande av datainsamling och presentation av data har 
hänsyn tagits till de etiska aspekter som Patel & Davidson (2011) beskriver: information, 
samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Detta genom att informera alla berörda om studiens 
syfte, valfrihet i att delta samt att anonymitet ges genom att inte skriva ut vilken respondent 
som sagt vad. Kontaktuppgifter har även getts ut för att ge möjlighet till respondenterna att i 
efterhand ändra eller ta tillbaka sina svar.   

3.6.1 Intervjuer 
Eftersom studien bygger på en fallstudie där fokus är på människor i en specifik situation och 
kontext, är intervjuer en lämplig metod för datainsamling (Yin, 2006). Intervjuerna 
genomfördes semi-strukturerat, vilket innebär att de har utgått ifrån fördefinierade frågor men 
frågorna ställdes så öppet som möjligt med utrymme för följdfrågor och dialog. Detta för att ge 
respondenten möjlighet att svara öppet men samtidigt ge möjlighet att göra en 

Vilka beteenden, som 
påverkar arbetet med 
ständiga förbättringar, 
framträder hos SMF?

•Fallstudie:
-Intervjuer
-Observationer
-Enkäter

Vilka konsekvenser har de 
identifierade beteendena på 
förbättringsförmågan och det 
långsiktiga förbättringsarbetet 
inom SMF? 

•Resultat från frågeställning 1



Metod och genomförande 

15 

 

mönsterpassning utifrån de beteenden och nyckelförmågor som beskrivits i teorin (Yin, 2006).  
Intervjun innefattade också frågor med syfte att få förståelse för arbetet med ständiga 
förbättringar i dagsläget. Intervjuguiden som använts återfinns i bilaga 1. Intervjuerna 
genomfördes individuellt och fokuserat vilket enligt Yin (2006) möjliggör verifiering av svaren. 
I Tabell 2 framgår vilka intervjuer som genomförts, tidsåtgång och datum. Informella intervjuer 
skedde också i samband med observationer, eftersom intervjuer kan användas som hjälpmetod 
till andra metoder (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Tabell 2- Genomförda intervjuer 

 

3.6.2 Observationer 
På fallföretaget genomfördes direkta observationer eftersom att det som studerades var 
pågående beteenden. Direkta observationer är, enligt Yin (2006) en lämplig metod när det som 
ska studeras är en pågående situation. Observationerna genomfördes på fallföretagets 
”förbättringsrundor” och ”actionmöten”, vilka beskrivs närmare i empirin, för att identifiera 
beteenden kopplat till hur företaget jobbar med ständiga förbättringar operativt. Under 
observationerna togs fältanteckningar för att dokumentera det som observerats. 
Observationsguiden återfinns i bilaga 2. Observationer användes också för att verifiera svaren 
från enkäterna och intervjuerna samt för att kunna beskriva arbetet med ständiga förbättringar 
och förstå kontexten. Tabell 3 visar de genomförda observationerna, tidsåtgång och datum.   

Tabell 3- Genomförda observationer 

 

3.6.3 Enkäter 
För att få kvantitativa data på i vilken grad beteenden framträder i organisationen delades 
enkäter ut. Respondenterna var anställda inom produktionsenheten, både med ledande 
befattningar och operatörer. Att komplettera kvalitativa data med kvantitativ gjordes för att få 
en statistisk bild av beteendenas förekomst i fallföretaget (Patel & Davidson, 2011). Enkäterna 
utformades utifrån beteenden som presenterats i teorikapitlet, men anpassades för att vara 
lätta att förstå och svara på för de anställda. Anpassningen resulterade i 24 påståenden som 
respondenten fick skatta på skalan 1–5, där ett är ”stämmer inte alls” och fem ”stämmer helt”. 
Enkäten i sin helhet återfinns i bilaga 3. Enkäten svarades av 21 respondenter och 
sammanställdes till ett snittvärde för varje påstående genom att summera alla värden och 
dividera på antalet respondenter, vilket presenteras i empirikapitlet. 

3.7 Dataanalys 
Eftersom analysmodellen “An evolutionary model of continuous improvement behaviour” 
innehåller väldefinierade kategorier för olika beteenden har dessa använts för att kategorisera 
den data som samlats in. Att använda en beprövad modell ur det teoretiska ramverket för analys 
gjorde det möjligt att tydligt identifiera redan teoretiskt definierade beteenden (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Analys av data från intervjuer genomfördes genom att ljudinspelningarna 
transkriberades och sedan kategoriserades utefter beteenden inom respektive nyckelförmåga. 
Även fältanteckningarna kategoriserades utifrån modellens fördefinierade kategorier. 

Intervjuobjekt Tid Datum

Produktionskoordinator 1 35 min 23/3 2017

Produktionstekniker 20 min 23/3 2017

Produktionsledare 35 min 29/3 2017

Produktionschef 40 min 29/3 2017

Produktionskoordinator 2 25 min 29/3 2017

Observerad situation Tid Datum

Förbättringsrunda 1 30 min 15/3 2017

Actionmöte 1 20 min 15/3 2017

Actionmöte 2 20 min 23/3 2017

Förbättringsrunda 2 30 min 29/3 2017

Actionmöte 3 20 min 29/3 2017
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Enkätsvaren har sammanställts genom att summera alla svar på respektive påstående och ta ut 
ett medelvärde för att sedan kunna jämföras relativt gentemot varandra.  

Kategoriserade data från de olika insamlingsmetoderna har sedan verifierats och analyserats i 
flera steg för att svara på studiens syfte och frågeställningar. Först har data sammanställts i en 
tabell över vilken grad beteenden framträder. Resultatet av vilka beteenden som framträder har 
sedan sammanställts för att se vilka nyckelförmågor som framträder. Detta har i sin tur 
analyserats mot teorin om nivåer av förmåga att arbeta med ständiga förbättringar, faser 
arbetet med ständiga förbättringar kan ingå i samt vilka konsekvenser de analyserade 
beteendena och nyckelfrågorna har på de olika framgångsfaktorer som beskrivits i teorin. Att 
data har analyserats mot hur väl den stämmer överens med det teoretiska ramverket kan liknas 
med mönsterpassning (Yin, 2006).  

3.8 Trovärdighet 
I studien används olika insamlingsmetoder och källor på varje frågeställning vilket enligt 
Davidson & Patel (2011) kan liknas vid metod-och källtriangulering. Detta är ett sätt att verifiera 
insamlade data och på så sätt uppnå högre kvalitet och trovärdighet (Patel & Davidson, 2011). 
Vid kvalitativa intervjuer finns risk för subjektiv bedömning, därför har både insamlingsmetod 
och tillvägagångssätt för analys av data tagits i beaktning. För att motverka subjektivitet och 
feltolkning har intervjuer spelats in och studiens två författare har närvarat vid all 
datainsamling. Eftersom data redovisas i sin kontext och med stöd av citat ger det läsaren 
möjlighet att själv granska och bedöma det som analyserats (Patel & Davidson, 2011).  Att 
intervjuguide, observationsguide och enkät ligger som bilagor i rapporten skapar transparens 
för hur data har samlats in.  Eftersom datainsamling och presentation av data skett efter de 
etiska aspekter som Davidson & Patels (2011) beskriver, har de som deltagit i studien varit 
anonyma och behandlas konfidentiellt. Detta kan öka sannolikheten för att våga uttrycka sig 
fritt och på så sätt bidra till korrekt data. 
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4 Empiri 
Kapitlet ger först en översiktlig beskrivning av fallföretaget. Vidare beskrivs nuläget i form 
av arbetssätt och nyckelförmågor utifrån den empiri som samlats in från intervjuer och 
observationer. Kapitlet avslutas med en sammanställning av enkätundersökningen som 
genomförts. 

4.1 Beskrivning av fallföretaget 
Emballator Ulricehamn Bleck AB (Emballator) är ett tillverkande företag inom 
förpackningsindustrin. De har 190 anställda och personalomsättningen beskrivs som relativt 
låg, flera har en lång historia på företaget speciellt inom produktionen. Tillverkningen består 
av tre avdelningar press, burk samt tryck och lack. Utöver detta finns stödfunktioner så som 
underhåll, inköp och lager. För sju år sedan deltog Emballator i produktionslyftet och införde i 
samband med det ett lean-inspirerat arbetssätt med bland annat fokus på arbete med ständiga 
förbättringar. Då infördes förbättringstavlor vid linorna i produktionen och en blankett för 
förbättringsförslag togs fram. På företaget mäts förbättringar i antal genomförda förslag och 
majoriteten av förslagen kommer från produktion. Det finns en generell bild av att 
engagemanget i arbetet med ständiga förbättringar har dalat och att antal förbättringsförslag i 
form av blanketter minskat. De faktiska siffrorna visas i Tabell 4 och det kan utläsas att en 
minskning av antal genomförda förbättringar har skett sedan 2013.  

Tabell 4- Antal genomförda förbättringar på Emballator 

I dagsläget jobbar Emballator även med vad företaget kallar actionmöten, vilket de började med 
för cirka ett år sedan när det var mycket problem i en del av produktionen. Sedan infördes detta 
arbetssätt även på andra linor där problem uppstår. Problemen uppdagas till exempel i 
företagets IT-system som mäter produktionsstopp och samlar statistik kring stopporsaker. 
Under de senaste åren har antal förbättringsförslag från förbättringsblanketten minskat, men 
eftersom företaget nu börjat logga förbättringar från dessa actionmöten ser de att förslagen inte 
minskat mycket totalt. År 2016 genomfördes 202 förbättringar via actionmötena vilket ger 
totalt 452 genomförda förbättringar. Målet med förbättringsarbetet för 2017 är satt till 525 
antal genomförda förbättringar och då räknas alla förbättringar som är loggade via 
förbättringstavlorna och actionmötena.  

Det har uttryckts att det blir svårare att förbättra men att målen på antal förbättringar hela 
tiden höjs. 

“Det finns inte så mycket mer att göra när man har hållit på i några år, 
det tar ju slut till slut. Varje år blir ju målen högre, så det blir svårare 
och svårare och dom måste tänka till extra och man går ju vid sin 
maskin dagarna ut.”  

4.2 Arbetet med ständiga förbättringar i dagsläget 
Arbetet med ständiga förbättringar genomförs i alla delar av företaget. Beskrivningen av arbetet 
med ständiga förbättringar baseras på datainsamling från intervjuer och observationer med 
fokus på produktion. De formella arbetssätt som används för att fånga upp och samla in 
förbättringar på fallföretaget är actionmöten och förbättringsrundor vilka beskrivs nedan. 

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (fördelningen 
finns ej redovisad) 

Antal genomförda 
förbättringar inom 
produktion & lager 

 
367 364 372 334 323 - 

Antal genomförda 
förbättringar inom 
övriga funktioner  

 
6 35 23 42 44 - 

Totalt 203 373 399 395 376 367 250  
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Fortsatt beskrivs arbetet utifrån de beteenden som har beskrivits i teorin, indelade efter 
nyckelförmågorna. 

4.2.1 Förbättringsrundor och förbättringsblankett 
När en operatör har ett förbättringsförslag meddelas detta antingen muntligt till en 
produktionskoordinator som fyller i en förbättringsblankett, eller så fyller operatören i den 
själv. Produktionsledare, produktionskoordinatorer och produktionstekniker ser det som sin 
roll att uppmuntra operatörer att komma med förbättringsförslag. Förbättringsblanketten är 
baserad på PDCA, där de fyra huvudfälten plan, do, check, act ska fyllas i. Dock fylls inte alla 
fält i, utan fokus hamnar på beskrivning av förbättringsförslaget, vem som är ansvarig och när 
det ska vara klart. Ifyllda blanketter hängs upp på förbättringstavlan för respektive avdelning. 

Förbättringsrundor genomförs varannan vecka, där produktionschef och produktionstekniker 
går till respektive förbättringstavla och möter upp ansvariga på avdelningen. Vid detta möte 
utvärderas de nya förslagen genom en grov uppskattning av kostnad och tidsåtgång. Förslag 
som anses lätta att genomföra genomförs utan mer ingående bedömning medans förslag som 
innebär en mer komplex lösning genomgår vidare beräkningar och bedömning. Status på 
pågående och försenade förslag noteras, men lämnas sedan. De flesta förslag som hängs upp på 
tavlorna genomförs, dock är det vanligt förekommande att förslag blir försenade även om varje 
förslag har en tidsgräns och ansvarig. På varje tavla finns även statistik över antal genomförda 
förbättringar för varje månad och hur avdelningen ligger till gentemot sin målsättning. 

4.2.2  Actionmöten 
Actionmöten genomförs på olika linor beroende på vart problem uppkommit. För att identifiera 
var problem och brister uppstått används företagets IT-system men även reklamationer från 
extern kund. Actionmöten sker vid behov och inkluderar operatörer från två skift, 
produktionstekniker och produktionsledare. Dessa möten är inte direkt kopplade till arbetet 
med ständiga förbättringar, men de brukar ofta resultera i diskussioner som leder till 
förbättringar. Mötena blir som ett öppet forum för diskussion, där vissa deltar aktivt. De 
förbättringsförslag som framkommer loggas i en punktlista som kallas actionlista. Denna 
beskriver vad förbättringsförslaget innebär, vem som är ansvarig och när den ska vara 
genomförd.  

4.2.1 Förstå ständiga förbättringar 
Den generella kunskapen om ständiga förbättringar är låg och förståelsen för den formella 
cykeln inom arbete likaså. Även om kunskapen är låg, har ledare en positiv attityd till 
förbättringsarbete och ser det som en naturlig del i deras jobb. 

“Jag älskar förbättringar och skulle vilja jobba med det på heltid. Jag 
menar att förbättra en arbetssituation för en person som antagligen blir 
mycket gladare och tycker att det blir roligare att komma till jobbet om 
det är något som är bra”  

 
De intervjuade uttrycker att det är nödvändigt att jobba med förbättringar och om de inte gör 
det kommer de ingenstans och på så sätt jobbar bakåt. Företaget använder sig av actionmöten 
för att få alla att komma till tals och det ses som en fördel att de anställda växer i och med 
förbättringsarbete. 

“När de får igenom något så skiner de som en sol!”  

När det har diskuterar problem som uppstått går de inte alltid till grundorsaken.  Istället skyller 
de anställda på enskilda personer, ett annat skift eller avdelning.  

4.2.2 Få in vanan med ständiga förbättringar 
Engagemanget från de anställda varierar och det är ofta samma personer som lämnar in förslag 
eller är aktiva på actionmötena. En anställd menar att han fokuserar på de som redan är aktiva 
för att på så sätt försöka få igång de andra, istället för att lägga fokus på de som inte är positivt 
inställda. Något som upplevs som ett problem är att genomförandet av förslagen blir försenade. 
På tavlan under försenade förslag hänger ett antal lappar på respektive avdelning och det 
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förekommer försenade förslag har hängt uppe i över ett år. Detta uppmärksammas dock och de 
intervjuade är medvetna om att det är ett problem. Det beskrivs som svårt att avgöra tidsåtgång 
när förslagen är omfattande och inkluderarar flera personer. En del ledare uttrycker att de 
förstår att det inte är motiverande för operatörer att fortsätta lämna in förslag när de inte 
genomförs. Det upplevs som bristande feedback även om de ansvariga försöker säga till när det 
blir försenat och varför.  

”Cheferna är väldigt positiva, men kollegorna känner ibland att ’varför 
ska vi göra det här, det händer ju ingenting?’”  

Feedbacken när det handlar om avslag på förbättringar har blivit bättre och de intervjuade 
upplever att det blir lättare att ta ett nej om de berörda får en förklaring. Ledarna uttrycker att 
det är viktigt med feedback och försöker ge detta kontinuerligt. De uttrycker att det är något de 
behöver bli bättre på, både när det går bra och när förslag avslås eller blir försenat.  

“Det är viktigt att återkoppla att nu går det bra men det beror ju på det 
vi har gjort. Många har ju känslan att det händer ingenting så det gäller 
att visa det också.”  

Idag används inga strukturerade metoder för att hitta och lösa problemen ute i verksamheten. 
Företaget har dock börjat att ta in metoder som används av produktionsledningen för att 
systematiskt hantera kundreklamationer och allvarligare interna störningar. I dessa ingår 
bland annat att skapa tillfälliga tvärfunktionella projektgrupper och strukturerat hitta 
grundorsaken. 

4.2.3 Fokusera ständiga förbättringar  
För att nå ut till alla anställda i produktionen försöker de med ledande roller att bryta ner 
företagets mål och strategier. Emballators produktion har nio mål och KPIer inom bland annat 
kvalitet, kundnöjdhet och ekonomi. Dock upplevs en splittring i hur dessa mål ska prioriteras 
och därför även som följd av detta hur förbättringsförslagen ska prioriteras.  

”Jag tror att vi kommer nå vårt mål på antal förbättringar. Men jobbar 
vi med rätt förbättringar det kan man diskutera, vi jobbar med precis 
allting nu. Hade vi gjort 525 förbättringar på t.ex. tre fokusområden så 
hade vi nog fått ut mycket mer av det.” 

Ute i verksamhet är kännedomen om strategi och mål låg. 

“Jag har faktiskt ingen aning om vad dom har, de nämner säkert det på 
kvartalsinformation men det är ingenting jag har snappat upp.” 

Det upplevs också från en avdelning att de anställda har olika prioriteringar inom företaget. De 
uttrycker att de anställda tänker och prioriterar mycket utefter sin egna lina och att det saknas 
en röd tråd i hur förbättringarna ska prioriteras. 

“Mycket saker blir bortprioriterade och man har väldigt olika 
prioriteringar på olika avdelningar.”  

För att försöka få en gemensam bild av vad som ska göras och i vilken ordning har möten införts 
mellan två avdelningar varannan vecka. En del ledare har även uttryckt att ständiga 
förbättringar är viktigt för att förbättra arbetsmiljön och förutsättningarna för operatörerna. Är 
det förslag som har med säkerheten att göra prioriteras dessa alltid högt och genomförs snabbt. 
För att bedöma förslag går de ansvariga på magkänsla och den samlade kompetensen som finns 
i gruppen som deltar i förbättringsrundan. Bedömningen sker ofta genom en snabb bedömning 
av tidsåtgång och kostnad, även om de i vissa fall räknar på det.  

“Då stämmer vi av de nya som kommit in och säger lite vad vi tycker och 
tänker om det, om vi kan jobba vidare med det eller om vi behöver räkna 
lite på det om det ens funkar.” 
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På vissa avdelningar bedöms förslagen av de ansvariga på avdelningen innan de kommer upp 
på tavlan. Detta om det går snabbt att genomföra och hängs därför istället direkt under 
genomförda förbättringar. Ibland bedöms det även att det är en så pass liten förbättring att det 
inte behöver administreras som en förbättring. På andra avdelningar jobbar de anställda 
annorlunda och tar upp alla förslag på tavlorna som också loggas. 

När förbättringar har genomförts finns det ingen rutin för att mäta resultatet på ett formellt 
sätt. Om förbättringen sker på grund av en reklamation följer de flödet och ser till att det inte 
händer igen, om denna uppföljning sker beror ofta på allvarlighetsgraden. Produktionschefen 
beskriver att antal förbättringar följs upp varje månad och det på årsbasis ser över vad som har 
gjorts och om det blev som det var tänkt, men tanken är att det ska ske oftare.  

”Vi kan göra det mycket bättre, det är mycket konstaterande ’bra 17 
genomförda, bra jobbat!’ men så borde vi titta om ett halvår vilka av 
dom 17 gav effekt.”  

När en lina varit i fokus har det visat sig med hjälp av IT-systemet att tillgängligheten har ökat 
efter att punkterna på actionlistan betats av.  

4.2.4 Leda vägen 
Inom avdelningarna upplevs samarbetet som bra och det beskrivs som en nära relation mellan 
operatörer och ledare. Flera av produktionsledarna och koordinatorerna uppmuntrar och 
hjälper operatörerna att formulera förbättringsförslag och det upplevs som ”högt i tak”.  

“Vi ganska tajta tycker jag, många har jobbat här länge. Har man en 
bra dialog så kan man ofta lista ut och diskutera fram någonting i alla 
fall.” 

För att uppmärksamma de förbättringar som utmärkt sig, har det använts olika sätt. Bland 
annat har lottning använts, men nu nomineras förslag till ledningen där det bästa har fått pris 
i form av bland annat presentkort.  

Att arbeta med ständiga förbättringar hamnar åt sidan när det är mycket annat att göra. Större 
förbättringar flyttat till lågsäsong, även om målet är att ta det mesta utjämnat över året. Alla de 
anställda uppmanas och uppmuntras att jobba med ständiga förbättringar. Generellt upplevs 
det att förutsättningar finns men mer resurser i form av tid önskas. Dock upplevs det som en 
fråga om prioriteringar och hur de gemensamma resurserna ska fördelas. 

4.2.5 Inrikta ständiga förbättringar 
Det finns ingen utsedd ansvarig för ständiga förbättringar på företaget och respondenterna 
nämner olika personer som de anser har ett mer övergripande ansvar.  

“Näe, jag vet inte om det är produktionschefen då, eftersom vi inte har 
någon som är satt på detta. Men just tavlorna generellt så ansvarar alla 
avdelningar för sin, så det är jag som äger allt som rör den. Men på 
andra sidan måste det vara produktionschefen.”  

“Det vet jag inte, det har varit samma typ av arbetssätt den tiden jag har 
arbetat med det. Vi äger vår produktionstavla men det kanske är en 
produktionstekniker som är ansvarig.” 

”Jag är väl ansvarig för ständiga förbättringar inom min organisation 
och ekonomichefen för sin, så tycker jag. Det är klart att drömmen vore 
att ha någon typ av koordinator för det som reviderade oss lite. Sen vet 
jag inte om det ligger något på ledningens genomgång.” 
 

Många beskriver att arbetssättet har sett likadant ut sedan starten förutom införandet av 
actionlistor samt att produktionsledningen nu använder sig av ett strukturerat sätt för att lösa 
större störningar och reklamationer. Det finns en önskan om att fler förbättringar ska 
genomföras av den avdelningen som är berörd. Det utreds nu om stödfunktionerna kan avlastas 
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genom att operatörerna löser vissa saker själva utan eller med stöd av underhåll. Dock finns det 
en kultur inom företaget att det räcker att endast identifiera problemen och att genomförandet 
gärna skjuts ifrån till någon annan.  

“Vi försöker ju skaffa oss ett hållbart arbetssätt och det genom att prova 
sig fram vad som funkar och hitta sina roller lite grann” 

4.2.6 Gemensam problemlösning 
Även om kännedomen om konkreta mål och strategi är låg nämner de flesta att kundfokus är 
viktigt och något de jobbar utifrån.  

“Det är väl att kunden ska få sina burkar, men det är inga satta mål som 
jag vet om i alla fall, det är väl om produktionsledaren har satt några 
mål…  Det är kunden som ska vara nöjd, det är väl mitt mål iallafall plus 
nöjda medarbetare.” 

De anställda vill sätta den externa kunden i fokus men uttrycker att de inte riktigt vet vad 
kunden vill ha. Dock nämner de flesta vikten av kvalitet och leveranssäkerhet, vilket även visas 
i att förbättringar kopplat till reklamationer prioriteras och värderas högt.  

”Jag skulle önska att jag visste mer om kunderna men så jobbar inte 
Emballator riktigt än, det är lite vattentäta skott. Jag tror att det 
handlar om den interna kommunikationen, vi jobbar lite bakom stängda 
dörrar. Det kan ju finnas någon kund som fokuserar på att minska sitt 
lager och en annan som vill minska sina ledtider. Vi har en kund vi 
jobbar mycket med så dom har jag träffat och hör hur snacket går. Men 
jag skulle vilja veta lite om alla våra fokuskunder, för de kan ju vara 
olika saker som de efterfrågar. Det är ju inte så att alla förbättringar 
stödjer varandra.” 

I produktionen finns inget tydligt fokus på interna kunder och det saknas i nuläget sätt att 
reklamera brister internt. Detta sker ofta muntligt, men enligt de anställda skulle det behövas 
dokumenteras för få en konkret bild. Det sker inte mycket samarbeten inom ständiga 
förbättringar mellan avdelningar. En del av kulturen är att personalen gärna fokuserar på sin 
lina och skjuter förbättringsåtgärder ifrån sig. Här blir det en snedfördelning eftersom det ofta 
är underhåll som blir ansvarig för att genomföra förbättringarna, vilket kan bli problematiskt 
eftersom de redan har det vanliga underhållet att göra. Ledare beskriver att för att få 
förbättringarna genomförda på sin avdelning får de ringa och tjata på exempelvis underhåll. 

”Det ska ju synka mellan olika produktionsledare och alla ropar efter 
sina saker till underhåll. Det handlar väl om att man kanske inte riktigt 
har något tydligt övergripande på vad som är viktigast, hade alla vetat 
om det solklart så hade man nog inte ropat lika mycket för då hade man 
accepterat att någon annan ska gå före för det stödjer det som ligger här 
uppe. Så det handlar nog om den här röda tråden och otydligheten på 
vad som är fokus.” 

Att de anställda skyller ifrån sig och lägger över arbete på andra funktioner visar sig också som 
en brist när problem i samband med reklamationer ska hittas och lösas. Det upplevs att det är 
svårt att samarbeta och gå tillbaka till grundorsaken då det är oklart vem som ska göra vad.  

4.2.7 Ständigt förbättra ständiga förbättringar 
Det inte finns ingen regelbunden eller strukturerad planeringsprocess eller kontroll kring 
arbetssättet för ständiga förbättringar. Arbetssättet har sett ungefär likadant ut sedan starten 
med undantaget att de förra året även tog in förslag från actionmöten.  En av de intervjuade 
beskriver engagemanget och arbetssätten såhär: 

“Vi började fånga upp förbättringarna i ett annat forum, jag tror att 
engagemanget att hänga upp den lappen försvann men jag tror inte att 
engagemanget i sig försvann. Det fanns där men man hängde aldrig upp 
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den lappen man skrev aldrig i den. Men nu har vi jättemånga förslag 
som vi jobbar med. Jag tror inte det var fel på engagemanget utan på 
arbetssättet helt enkelt.” 

Förekomsten av antal förslag, vart de kommer in samt genomförs mäts och loggas för att kunna 
följa upp målet på antalet genomförda förbättringar. 

De anställda beskriver att brist på tid är ett hinder för att jobba med och utveckla arbetet med 
ständiga förbättringar. Att det finns för lite tid att genomföra förbättringarna beror bland annat 
på att mycket tid går till reklamationer och att ”släcka bränder”. 

”Jag skulle önska att det var mer utveckling än brandsläckning, det 
kanske beror på mig… men det hoppas jag inte utan jag tror mer att det 
beror på kulturen i företaget.”  

4.2.8 Den lärande organisationen 
Kunskapen om metoder och syfte med ständiga förbättringar är generellt låg inom 
organisationen. Det beskrivs att det förs bra dialoger och diskussioner, men att kunskapen och 
användandet om PDCA-cykeln är låg och att vanan med det arbetssättet inte finns. En 
beskrivning av förbättringsblanketten är att den är bra men att personalen inte har full 
förståelse för den.  

”Ja men jag har inte fått någon upplärning på den för det är väldigt 
mycket fält och jag har ingen aning om man ens behöver fylla i alla. Jag 
gör inte det, det kanske är 10 fält och jag fyller i hälften. Jag har inte fått 
någon feedback på det så då har jag bara kört på då det verkar fungera, 
och för mig räcker det då det viktiga är ”vad är problemet?”, ”Vad ska 
göras? och ”Vem är ansvarig?” så det är det vi fyller i.” 

På företaget finns en önskan om att få lära sig mer och lära de nyanställda om arbetssätten. 
Överlag finns inte vanan att dela lärdomar och kunskap mellan avdelningar och kunskapen om 
hur de arbetas med förbättringar i andra delar av förtaget är låg. Om det genomförts en 
förbättring på en lina delas inte alltid denna och införs på liknande linor. 

4.3 Resultat från enkätundersökningen 
I enkätundersökning skattades de flesta beteenden under tre, vilket kan ses som relativt lågt 
med en skala 1–5. De beteenden som skattas lägst med ett snittvärde på 2,1 är inom ”Fokusera 
SF” och handlar om beteenden kopplat till företagets strategier och mål. De värden över tre 
anses därför som relativt högt och det beteende som skattas högst är att de anställda lär sig av 
sina misstag vilket finns inom ”Den lärande organisationen”. Resultatet presenteras i Tabell 5 
kopplat till varje nyckelförmåga och i bilaga 4 visas fördelningen av svarsalternativen för varje 
påstående i en graf. 
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Tabell 5-Resultat av snittvärde från enkätundersökning,1 är stämmer inte alls 5 är stämmer helt 

Påstående kopplat till varje nyckelförmåga Snittvärde

Förstå SF

01. De anställda på alla nivåer visar en gemensam tro på värdet av små steg, att alla 

kan bidra och kan vara aktivt involverade i kontinuerliga förbättringar
3,0

02. När något går fel är den naturliga reaktionen av de anställda på alla nivåer att leta 

efter anledningar etc. istället för att skylla på individer eller grupper
2,8

03. De anställda använder sig av en strukturerad metod för att hitta och lösa problem 2,5

Få in vanan med SF

04. De anställda använder passande verktyg och tekniker för att stödja ständiga 

förbättringar
3,1

05. De anställda använder mätning för att forma förbättringsprocessen 2,6

06.  De anställa (både som individer och i grupp) initierar och genomför arbete med 

ständiga förbättringar – de deltar i processen
2,9

07. Idéer besvaras tydligt och i tid – antingen genomförs de eller behandlas på annat 

sätt
2,6

Fokusera SF

08. Individer och grupper använder organisationens strategiska mål och syften för att 

fokusera och prioritera förbättringar
2,3

09. Alla förstår (dvs kan förklara) vad bolagets eller avdelningens strategi, mål och 

syften är
2,1

10. Individer och grupper övervakar och mäter resultaten av deras 

förbättringsaktiviteter och inverkan de har på strategiska och/eller avdelnings mål
2,1

11. Ständiga förbättringar är en naturlig del i arbetet både för enskilda och grupper 

och inte en parallell aktivitet
3,0

Leda vägen

12. Chefer stödjer processen för ständiga förbättringar genom fördelning av tid, 

pengar, utrymme och andra resurser
3,0

13. Chefer erkänner bidrag från anställda till ständiga förbättringar på tydliga sätt 

(inte nödvändigtvis ekonomiskt)
2,7

14. Chefer föregår med gott exempel, är aktivt involverade i utformningen och 

genomförandet av ständiga förbättringar
3,0

15. Chefer stödjer experiment (att testa nya lösningar/idéer) genom att inte straffa 

misstag utan genom att uppmuntra lärande från dem
3,4

Inrikta SF

16. De som ansvarar för utformningen av arbetet med ständiga förbättringar utformar 

det så att det passar nuvarande struktur och infrastruktur
3,0

Gemensam problemlösning

17. De anställda samarbetar över avdelningar (exempelvis tvärfunktionella grupper) i 

arbetet med ständiga förbättringar.
3,1

18. De anställda förstår och delar en helhetssyn av organisationen 2,4

19. De anställda är inriktade på interna (ex andra avdelningar) och externa kunder i 

ständiga förbättringar
2,8

20. Arbetet och aktiviteter inom ständiga förbättringar omfattar representanter från 

olika organisationsnivåer
3,4

Ständigt förbättra SF

21. Ledningen avsätter tillräckliga resurser (tid, pengar, personal) för att stödja den 

pågående utvecklingen av arbetet med ständiga förbättringar
3,1

Den lärande organisationen

22. De anställda lär av sina erfarenheter, både positiva och negativa 3,7

23. De anställda söker möjligheter till lärande och personlig utveckling (t.ex. testa 

nya saker, sätta sina egna inlärningsmål)
3,2

24. Individer och grupper på alla nivåer delar sitt lärande från arbetserfarenheter 3,4
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens två frågeställningar genom att jämföra empiri med studiens 
teoretiska ramverk. I första frågeställningen utgår analysen ifrån beteenden i 
nyckelförmågorna och sammanställs sedan i en tabell. Frågeställning två analyseras utifrån 
resultatet i frågeställning ett. 

5.1 Vilka beteenden, som påverkar arbetet med ständiga förbättringar, 
framträder hos SMF? 
Utifrån Bessants et al. (2001) åtta nyckelförmågor har de 36 beteendena analyserats hur väl de 
framträder hos fallföretaget. Detta beskrivs nedan utifrån varje nyckelförmåga och 
sammanställs sedan i Tabell 6. 

5.1.1 Förstå SF 
Att det på fallföretaget visas engagemang och tro på ständiga förbättringar gör att delar av 
denna nyckelförmåga uppfylls. Dock menar Bessant et al. (2001) på att ett beteende inom denna 
förmåga är att leta efter anledningar istället för att skylla på individer eller grupper, vilket 
förekommer på fallföretaget. Det finns en formell cykel i form av en PDCA-blankett men den 
används bara delvis vilket gör att beteendet om att använda en formell cykel för att hitta och 
lösa problem framträder delvis. 

5.1.2 Få in vanan med SF 
På fallföretaget används verktyg kopplat till ständiga förbättringar i låg grad. Alla förstår inte 
verktygen och därför kan det ses som att dessa inte är passande. Dock visar svaren från enkäten 
att det ändå upplevs så, vilket innebär att det framträder delvis. Att de anställda deltar i 
processen uppfylls både genom actionmöten där alla deltar, men även via 
förbättringsblanketten och på förbättringsrundorna. Vilket gör att beteendet enligt Bessant et 
al. (2001) om allas deltagande framträder i hög grad. För att uppfylla denna nyckelförmåga 
finns beteendet att idéer besvaras tydligt och i tid (Bessant, Caffyn, & Gallagher, 2001), vilket 
inte uppfylls på företaget.  

5.1.3 Fokusera SF 
Nyckelförmågan ”Fokusera SF ” handlar om att ha kunskap och prioritera arbetet med ständiga 
förbättringar till företagets strategi och mål (Bessant, Caffyn, & Gallagher, 2001). Eftersom 
kunskapen om målen var låg, prioriterades inte förbättringar utefter detta. Detta gör att 
beteenden inom nyckelförmågan ”Fokusera SF” inte framträder på fallföretaget. Eftersom 
förbättringar prioriteras och bedöms efter magkänsla kan det vara svårt för de anställda att veta 
vad de ska fokusera på. Enligt Bessant et al. (2001) bör organisationen mäta ständiga 
förbättringars påverkan på resultat men eftersom det inte finns kunskap eller medvetenhet om 
detta, framträder inte dessa beteenden heller. Att komma med förbättringsförslag är integrerat 
i arbetet men att genomföra förbättringarna läggs oftast på underhållsavdelningen, vilket blir 
en parallell aktivitet. 

5.1.4 Leda vägen 
På fallföretaget fördelas resurser för ständiga förbättringar ut i form av avsatt tid för bland 
annat actionmöten och förbättringsrundor, vilket gör att det första beteendet framträder i hög 
grad. Beteendet om att erkänna bidrag på formella sätt uppfylls genom nominering och 
prisutdelning. Chefer på fallföretaget är involverade och engagerade. Enkäten visar på att de 
anställda upplever att de inte blir straffade för misstag, vilket enligt Bessant et al. (2001) främjar 
beteendet att våga experimentera. 

5.1.5 Inrikta SF 
Enligt Bessant et al. (2001) bör det finnas en ansvarig för hela eller delar av ständiga 
förbättringar. I fallföretaget finns ingen tydligt ansvarig för ständiga förbättringar, även om det 
ofta utnämns en ansvarig för varje förslag som inkommer, därför framträder dessa beteenden i 
låg grad. I enkäten upplever de tillfrågade att det finns någon med ansvar som har uppdaterat 
arbetssättet så att det är anpassat till verksamheten. Dock har det via intervjuer framkommit 
att det inte finns någon formellt ansvarig därför uppfylls beteendet inte. 
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5.1.6 Gemensam problemlösning 
För att skapa nyckelförmågan ”Gemensam problemlösning” krävs det att de anställda arbetar 
i tvärfunktionella team och har olika representanter från olika nivåer i företaget (Bessant, 
Caffyn, & Gallagher, 2001).Detta framträder delvis på fallföretaget då deras actionmöten och 
fokusrundor inkluderar anställda från olika nivåer. Dock är samarbetet mellan avdelningar 
bristfällig enligt intervjuer och observation vilket gör att det beteendet framträder i låg grad. 
Ständiga förbättringar inkluderar att organisationen har kunden i centrum (Bessant, Caffyn, & 
Gallagher, 2001). Detta är något fallföretaget brister i förutom arbetet med reklamationer, som 
prioriteras högt.  

5.1.7 Ständigt förbättra ständiga förbättringar 
För att kunna förbättra ständiga förbättringar behövs en utsedd som mäter förekomsten av 
förbättringar och dess resultat (Bessant, Caffyn, & Gallagher, 2001). Fallföretaget är noga med 
att mäta frekvens och plats dock inte resultatet, därför framträder beteende enbart delvis. 
Arbetssättet har uppdaterats med actionrundor, men inte på grund av en regelbunden kontroll. 
Att utveckla arbetet med ständiga förbättringar är inget som fokuseras på, dock upplever de 
anställda på fallföretaget att de får resurser enligt enkäten och därför kan beteendet ses som 
delvis förekommande. 

5.1.8 Den lärande organisationen 
För att skapa ett framgångsrikt arbete med ständiga förbättringar bör de anställda lära sig av 
sina erfarenheter och söka möjligheter till lärande (Bessant, Caffyn, & Gallagher, 2001). Det 
första beteendet har skattats högt i enkäten och i intervjuer har det framkommit att de anställda 
vill gå utbildningar och lära sig mer inom ständiga förbättringar, vilket gör att dessa beteenden 
framträder i hög grad. Det sker en del kommunikation och enligt enkätsvaren upplevs det att 
de anställda delar lärande. Dock finns det inget formellt sätt att dela och fånga upp lärande på 
företaget, vilket gör att beteenden skattats till delvis framträdande. 

5.2 Sammanställande analys 
Utifrån ovanstående analys har Tabell 6 gjorts, där samtliga beteenden ur “An evolutionary 
model of continuous improvement behaviour” (Bessant, Caffyn, & Gallagher, 2001) 
presenteras samt huruvida de framträder. Beteenden som har framträtt i hög grad i studien och 
stärkts genom två eller tre datainsamlingsmetoder har fått värdet 1, beteenden som delvis 
framträtt eller endast stärkts av en datainsamlingsmetod är markerade med 0,5 och beteenden 
som inte har framträtt hos fallföretaget i denna studie har värdet 0. 

Tabell 6- Samanställning över framträdandet av beteenden 

 

Nyckelförmåga Beteende Främträder
• De anställda på alla nivåer visar en gemensam tro på 

värdet av små steg, att alla kan bidra och kan vara aktivt 

involverade i att göra ständiga förbättringar.
1

• När något går fel är den naturliga reaktionen av 

anställda på alla nivåer att leta efter anledningar istället 

för att skylla på individer eller grupper.
0

  • De anställda använder sig av en formell cykel för att 

hitta och lösa problem.
0,5

• De anställda använder passande verktyg och tekniker 

för att stödja arbetet med ständiga förbättringar.
0,5

• De anställda använder mätning för att forma 

förbättringsprocessen.
0

• De anställda initierar och genomför arbete med 

ständiga förbättringar – de deltar i processen.
1

• Idéer besvaras tydligt och i tid – antingen genomförs de 

eller behandlas på annat sätt.
0

”Förstå SF” - Förmågan att 

formulera grundläggande 

värderingar inom SF

”Få in vanan med SF” - 

Förmågan att generera 

fortsatt deltagande i SF
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• Individer och grupper använder organisationens 

strategiska mål och syften för att fokusera och prioritera 

förbättringar - Och alla förstår (dvs kan förklara) vad 

bolagets eller avdelningens strategi, mål och syften är.

0

• Individer och grupper (t.ex. avdelningar) bedömer de 

föreslagna ändringarna i förhållande till organisationens 

mål för att säkerställa att de stämmer överens innan de 

inleds och genomförs. 

0

• Individer och grupper övervakar och mäter resultaten 

av deras förbättringsaktiviteter och inverkan den har på 

strategiska och/eller avdelnings mål.

0

• Ständiga förbättringar är en integrerad del i arbetet 

(både för enskilda och grupper) och inte en parallell 

aktivitet.

0,5

• Chefer stödjer processen med ständiga förbättringar 

genom fördelning av tid, pengar och andra resurser.
1

  • Chefer erkänner på formella (men inte nödvändigtvis 

ekonomiska) sätt bidrag av anställda till ständiga 

förbättringar.
1

• Chefer föregår med gott exempel, är aktivt involverade i 

utformningen och genomförandet av ständiga 

förbättringar.
1

• Chefer stödjer experiment genom att inte straffa 

misstag utan att uppmuntra lärande från dem.
1

• Fortlöpande bedömningar sker för att säkerställa att 

organisationens struktur och systemet för ständiga 

förbättringar konsekvent stödjer och stärker varandra.
0

• De som ansvarar för utformningen av ständiga 

förbättringar utformar det så att det passar nuvarande 

struktur och infrastruktur i företaget.
0

• De med ansvar för processer/system håller fortlöpande 

recensioner för att bedöma om dessa och arbetet med 

ständiga förbättringar är kompatibla.
0

• De med ansvar för ständiga förbättringar ser till att när 

en större organisatorisk förändring planeras, bedöms 

potentiell inverkan på arbetet med ständiga förbättringar 

och nödvändiga justeringar görs.

0

• De anställda samarbetar över avdelningar (exempelvis 

tvärfunktionella grupper) i arbetet med ständiga 

förbättringar.
0,5

• De anställda förstår och delar en helhetssyn 

(processförståelse och ägande).
0

• De anställda är inriktade på interna och externa kunder 

inom ständiga förbättringar.
0,5

• Specifika projekt inom ständiga förbättringar sker med 

externa parter – till exempel kunder och leverantörer. 0

• Aktiviteter inom ständiga förbättringar omfattar 

relevanta representanter från olika nivåer i 

organisationen.
1

”Gemensam 

problemlösning”-  

förmågan att flytta SF 

aktivitet över 

organisationsgränserna

”Fokusera SF” – 

Förmågan att koppla arbetet 

med ständiga förbättringar 

till företagets strategiska 

mål

”Leda vägen” – Förmågan 

att leda, styra och stödja 

skapandet och ihållande i SF 

beteenden 

”Inrikta SF” - förmågan att 

skapa överensstämmelse 

mellan SF värderingar, 

beteenden och 

organisatoriskt 

sammanhang (strukturer, 

förfaranden, etc.)
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5.3 Vilka konsekvenser har de identifierade beteendena på 
förbättringsförmågan och det långsiktiga förbättringsarbetet inom SMF?  
Från analysen av frågeställning ett tydliggörs i vilken grad de olika beteendena framträder inom 
nyckelförmågorna. För att tydliggöra hur detta påverkar de olika nyckelförmågorna har Tabell 
7 gjorts. Ett snittvärde på förmågorna har räknats ut genom att addera alla värden och dividera 
med antalet beteenden inom varje förmåga. 

Tabell 7- Sammanställning av nyckelförmågornas snittvärde 

 

För att få systemet att leva vidare måste företaget enligt Rapp & Eklund (2002) ha engagerade 
och synliga chefer och ledning, detta kan liknas med förmågan ”Leda vägen”. Eftersom att 
dessa beteenden har framträtt i hög grad hos fallföretaget, påverkar det arbetet med ständiga 
förbättringar positivt. Enligt Rapp & Eklund (2002) delas arbetet med ständiga förbättringar 

• Arbetssättet för ständiga förbättringar övervakas 

kontinuerligt och utvecklas; en utsedd individ eller grupp 

övervakar och mäter förekomsten (dvs frekvens och 

plats) och resultaten av ständiga förbättringar.

0,5

• Det finns en cyklisk planeringsprocess där arbetet med 

ständiga förbättringar regelbundet ses över och om 

nödvändigt ändras.
0

• Det finns regelbunden kontroll av arbetssättet i 

förhållande till organisationen som helhet, vilket kan 

leda till att det förnyas.
0

• Ledningen avsätter tillräckliga resurser (tid, pengar och 

personal) för att stödja den pågående utvecklingen av 

arbetet med ständiga förbättringar.

0,5

• De anställda lär av både positiva och negativa 

erfarenheter.
1

• De anställda söker möjligheter till lärande och personlig 

utveckling (till exempel genom experiment eller att sätta 

egna inlärningsmål).
1

• Individer och grupper på alla nivåer delar och 

tillgängliggör sitt lärande från arbetserfarenheter.
0,5

• Organisationen fångar upp och delar lärande från 

individer och grupper.
0,5

• Chefer accepterar och agerar på det lärande som sker. 1

• De anställda både som individer och grupp ser till att 

deras lärande fångas upp genom att använda sig av de 

funktioner som finns för detta.
0

• Utsedd anställd använder organisatoriska funktioner för 

att sprida det lärande som fångats upp till hela 

organisationen.
0

”Ständigt förbättra SF” - 

förmågan att strategiskt 

hantera utvecklingen av SF

”Den lärande 

organisationen” – 

förmågan att göra det 

möjligt för lärande att äga 

rum och fångas upp på alla 

nivåer

Nyckelförmåga Snittvärde 
Leda vägen 1 

Den lärande organisationen 0,57 

Förstå SF 0,5 

Gemensam problemlösning 0,4 

Få in vanan med SF 0,38 

Ständigt förbättra SF 0,25 

Fokusera SF 0,13 

Inrikta SF 0 
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upp i olika faser, nedgångsfasen beskrivs som den fas där intresset dalar och antalet 
genomförda förbättringar går ner. Fallföretaget kan därför räknas in i denna fas, eftersom 
antalet genomförda förbättringar minskat. I denna fas är det vanligt att förslag prioriteras efter 
kostnad och tid, vilket fallföretaget också gör. Enligt Dabhilkar & Bengtsson (2007) blir 
förutsättningarna till förbättring inom verksamheten mindre allteftersom den förbättras. Detta 
har uttryckts i empirin, att det blir svårare och svårare att hitta förbättringar. Dock har det nya 
arbetssättet med actionmöten gjort att fler förslag börjat komma in igen. Detta kan ses som att 
de är på väg in i nytt intresse-fasen, vilket illustreras med den streckade pilen i Figur 5. Rapp & 
Eklund (2002) nämner vikten av att ge feedback i tid, vilket är ett beteende som inte framträtt 
i hög grad hos fallföretaget. Detta kan därför motverka möjligheten att helt uppnå nästa fas. 

 

Figur 5- Fallföretagets positionering i Rapp och Eklunds (2002) tre faser 

Tabellen visar att beteendena som skapar nyckelförmågan ”Inrikta SF” anses framträda i låg 
grad, vilket ger konsekvensen att denna förmåga helt saknas hos fallföretaget. Även förmågan 
att ”Ständigt förbättra SF” framträder i låg grad. Även om fallföretaget under det senaste året 
börjat arbeta med förbättringar i ett nytt forum, actionmötena, var det inte syftet från början 
eller något som planerats in som en del av utvecklingen av förbättringsarbetet. Rapp & Eklund 
(2002) menar att det bör finnas medvetenhet om att arbetet med ständiga förbättringar 
kommer förändras och att det är något som behövs ta hänsyn till. Fallföretaget har dock inte 
någon utsedd ansvarig för ständiga förbättringar eller någon regelbunden kontroll över 
arbetssättet vilket visar att de inte har dessa förmågor som hjälper till att säkerställa att 
organisationen har ett anpassat arbetssätt. I teorin uttrycks det att en ansvarig är något som 
främjar arbetet med ständiga förbättringar över tid och avsaknaden av detta får därför negativa 
konsekvenser på arbetet med ständiga förbättringar (Ljungström, 2005; Rapp & Eklund, 
2002). En framgångsfaktor för arbetet är att systemet ska vara enkelt att hantera och att det 
sker fortsatt kompetensutveckling (Ljungström, 2005; Rapp & Eklund, 2002). Det har 
beskrivits i empirin att kunskapen om ständiga förbättringar är låg och att personalen inte 
använder metoderna och verktygen på rätt sätt vilket därför medför negativa konsekvenser. 
Även detta kan vara en följd av att förmågan att ”Inrikta SF” inte framträder samt att förmågan 
att ”Ständigt förbättra SF” är låg. 

”Fokusera SF” påverkas av att det endast finns ett svagt förekommande beteenden som bidrar 
till denna förmåga och är den förmåga med näst lägst snittvärde utifrån tabell 9. Denna 
nyckelförmåga innebär att kunna inrikta och länka de förbättringar som genomförs ute i 
verksamheten till de strategiska målen. Detta får negativa konsekvenser på arbetet med 
ständiga förbättringar, då det enligt teorin är viktigt för ett fungerande och långsiktigt arbete 
(Bessant, Caffyn, & Gallagher, 2001; Ljungström, 2005). Enligt Bessant et al. (2001) krävs detta 
för att nå upp till nivå 3: Målorienterat SF och illustreras i Figur 6 med ett blått block. Av den 
anledningen anses fallföretaget ligga på nivå 2: strukturerat SF, vilket illustreras med den 
streckade linjen i Figur 6. Nivå 1 har uppfyllts och det mesta på nivå 2, så som att arbetet är 
formellt strukturerat, lokala effekter mäts i antal förslag och tvärfunktionellt arbete sker. För 
att nå upp till nivå 3 ska företaget enligt Bessant et al.(2001) styra och mäta förbättringarna 
utifrån påverkan på slutraden, så som förbättrad kvalitet eller kostnadsbesparingar, vilket idag 
inte framträder hos fallföretaget.  
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Figur 6- Fallföretagets positionering i Bessant et al. (2001) olika nivåer 

En annan del som Rapp & Eklund (2002) betonar är vikten av ett personligt intresse för de som 
arbetar med ständiga förbättringar. Enligt intervjurespondenterna betyder det mycket för de 
anställda om förbättringar leder till att deras vardagliga arbete underlättas. Det finns också ett 
visst fokus på att förbättra arbetsmiljön för de anställda, då förbättringar inom säkerhet har 
hög prioritet. Dock prioriteras inte förslag som gynnar arbetaren framför förslag som förbättrar 
produktionen kopplat till bland annat besparingar i kostnader.  Detta kan ge alltså minska det 
personliga intresset och engagemanget och verka negativt på arbetet med ständiga 
förbättringar. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat och diskuteras utifrån SMF-
kontexten och ett hållbarhetsperspektiv. Vidare beskrivs studiens implikationer och en 
diskussion av studiens metodval. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och rekommenderade 
riktlinjer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Resultatet av studien är att beteenden som i hög grad framträder inom SMF är chefers agerande 
kopplat till ständiga förbättringar inom förmågan ”Leda vägen”. Beteenden som i låg grad 
framträder är de kopplat till att ha en ansvarig inom ”Inrikta SF” och ”Ständigt förbättra SF” 
och beteenden om att fokusera arbetet utefter mål och strategier inom förmågan ”Fokusera SF”. 
Att inte ha dessa förmågor ger negativa konsekvenser på det långsiktiga arbetet med ständiga 
förbättringar. För att få ett hållbart och konkurrenskraftigt arbete med ständiga förbättringar 
krävs nya nivåer och att organisationen utvecklar arbetet med ständiga förbättringar (Bhuiyan, 
Baghel, & Wilson, 2006; Bessant, Caffyn, & Gallagher, 2001). För att möjliggöra att uppnå nästa 
nivå krävs därför att dessa beteenden främjas eller skapas, för att i sin tur skapa ytterligare 
nyckelförmågor och komma till nästa nivå samt skapa förutsättningar att gå in i Nytt intresse-
fasen.  

Det finns specifika tendenser hos SMF inom: ledarskap och beslutsfattande, resurshantering, 
strategiskt tänk, kultur, relation till marknaden och attityd till förändring (Ates & Bititci, 2011; 
Antony, Kumar, & Madu, 2005; Garengo, Biazzo, & Bititci, 2005; Hudson, Smart, & Bourne, 
2001). Dessa områden kan påverka arbetet med ständiga förbättringar och stärka eller hindra 
vissa beteenden vilket diskuteras nedan. 

Resultatet att beteenden inom ”Leda vägen” framträder, att cheferna föregår med gott exempel 
och är engagerade, kan bero på att SMF tenderar att ha ett personligt ledarskap och en synlig 
ledning. Detta kan också möjliggöras tack vare att organisationers struktur inom SMF ofta är 
av platt karaktär och att de har lojala anställda. Detta kan också vara en anledning till det höga 
snittvärdet på nyckelförmågan ”Den lärande organisationen”, där de beteenden som visar på 
att de anställda delar lärande mellan nivåer och att chefer accepterar lärande. En annan tendens 
inom SMF är att de är personorienterade med en kultur av lärande och förändring vilket också 
kan gynna dessa förmågor och hjälpa arbetet framåt. 

SMF har begränsade resurser vilket i sin tur kan påverka fördelningen av resurser till arbetet 
med ständiga förbättringar. Eftersom SMF tenderar att ha begränsningar inom personal och 
tid kan det vara en anledning till avsaknaden av en ansvarig för ständiga förbättringar. Att det 
inte finns en ansvarig kan leda till att arbetssätt och metoder inte utvecklas och påverkar därför 
förmågorna ”Inrikta SF” och ”Ständigt förbättra SF”. Det skapar också en otydlighet i vem som 
ska hantera problem med arbetet, vilket i sin tur kan hindra medarbetarna från att känna 
motivation och möjlighet att påverka arbetssättet. Att ha en ansvarig för arbetssättet betyder 
inte att arbetet ska läggas över på denne och på sätt göra ständiga förbättringar till en parallell 
aktivitet. Därför är det viktigt att den ansvarige skapar ett arbetssätt där rätt personer genomför 
förbättringar, för att på så sätt också bidra till ett integrerat arbete. Detta behöver inte innebära 
att ledningen tillsätter en ny tjänst på chefsnivå, då detta kan hindras av resursbegräsningar. 
Istället kan ansvarat läggas på en ”eldsjäl” närmare produktionen som har viljan och 
engagemanget, vilket Rapp & Eklund (2002) nämner som en framgångsfaktor. Att utse en 
person närmare produktionen kan också skapa större möjligheter att sprida engagemang och 
motivera de anställda i det dagliga arbetet, vilket kan vara en fördel gentemot att ha en ansvarig 
i till exempel ledningen. 
 
Eftersom det blir svårare att förbättra verksamheten när de anställda har förbättrat det mest 
uppenbara, blir kraven på de anställda högre när de ska komma med nya förslag. För att ge 
förutsättningarna till att fortsätta förbättra kan utbildning inom metoder och verktyg för 
förbättringsarbete bidra till att bli bättre på att hitta grundorsaker och lösa problem. För att ha 
möjlighet att lösa komplexa tekniska problem krävs även utbildning för att öka den tekniska 
kompetensen. Detta är något som stärks av Ljungströms (2005) resultat att vidare 
kompetensutveckling krävs för att nå högre nivåer med arbetet. Dock kan detta begränsas av 
att SMF tenderar att ha begränsade resurser och utbildningsbudget, vilket kan leda till att de 
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anställda får svårt att fortsätta förbättra i takt med att svårighetsgraden ökar. Enligt Dabhilkar 
& Bengtsson (2007) bör utbildning av personal ses som en investering för företaget. SMF 
tenderar att ha lojala anställda vilket också stärker möjligheten att se kompentensutveckling 
som en investering. För att öka kunskapen utan en stor utbildningsbudget bör organisationen 
också bli bättre på att dela kunskap och lärande inom organisationen. Att ha ett delat lärande 
är något som De Jager et al. (2004) ser som en gemensam nämnare för framgångsrika företag. 
Detta skulle också underlättas om en ansvarig för ständiga förbättringar finns och koordinerar 
lärandet. Resultatet har även visat att genom att arbeta med förbättringsarbetet på gruppnivå 
har antalet förslag börjat öka igen. Detta kan även ses som ett delat lärande där organisationen 
skapar forum för gruppen att hjälpa varandra och att tillsammans lösa problem genom en 
öppen diskussion.  

Att beteenden inom ”Fokusera SF”, att koppla arbetet till mål och strategi, framträdde i låg grad 
kan bero på att SMF tenderar att ta beslut baserat på magkänsla och kortsiktig lönsamhet. Detta 
speglar också tendensen inom SMF att de agerar efter en ”släcka bränder”-mentalitet. För att 
ta sig till nästa nivå och på sikt få en konkurrensfördel i och med ständiga förbättringar är det 
en förutsättning att organisationen prioriterar och bedömer förslag utefter organisationens mål 
och strategier. Detta bygger dock på att målen är tydliga och kända av de som ska bedöma och 
prioritera. För att operatörerna ska kunna lämna relevanta förslag utifrån målen bör dessa även 
vara kända för dem. Att prioritera utifrån tydligt satta mål skapar en gemensam riktning och 
kan göra att förbättringarna inte hindrar eller motsäger varandra. Detta bör leda till att det 
sammanslagna resultatet av förbättringarna blir mer fokuserat och effektivt. För att ständiga 
förbättringar ska leda till ökad kundnytta är det dock viktigt att målen i sin tur är satta efter vad 
kunden vill ha, enligt Bhuiyan, Baghel, & Wilson (2006). Resultatet visar på ett visst kundfokus 
men detta sker oftast reaktivt utefter reklamationer som kommer in. Detta kan bero på att SMF 
tenderar att ha en begränsad extern kommunikation, trots att de är väldigt beroende av ett fåtal 
kunder. För att få ett mer proaktivt och fokuserat förbättringsarbete bör företag jobba närmare 
kunderna vilket kan möjliggöras av att SMF ofta är benägna att vara direkt involverade med 
kunderna. Detta skulle kunna genomföras genom till exempel kundundersökningar eller 
gemensamma projekt med externa kunder. En stor del av ständiga förbättringar handlar dock 
om att förbättra sina interna processer, vilket kan leda till att det direkta fokuset inte ligger på 
externa parter som kunder och leverantörer. Att ha ett externt fokus, för att i sin tur förbättra 
internt, kan bidra till att organisationen arbetar med ”rätt” förbättringar, alltså de som 
genererar kundnytta. Bessant et al. (2001) modell fokuserar till stor del på interna förbättringar 
och kunden nämns i två separata beteenden, vilket kan tolkas som att det inte är det största 
fokuset och inte heller genomsyrar hela arbetet med ständiga förbättringar. Det kan dock finnas 
stora möjligheter med att lyfta perspektivet från det interna, till kund och leverantör eller till 
och med hela försörjningskedjan. Detta skulle ge SMF möjlighet att arbeta mer proaktivt samt 
fokusera förbättringarna utefter kundbehoven, för att i sin tur kunna anpassa sig kontinuerligt 
efter förändringar i affärsklimatet. 

6.1.1 Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet 
Teorin nämner att det finns fördelar med ständiga förbättringar för den sociala hållbarheten 
genom att det involverar och engagerar medarbetarna och ger dem möjlighet att på ett formellt 
sätt påverka verksamheten (Rapp & Eklund, 2002). Detta beskrivs i resultatet genom att de 
anställda utvecklas och blir nöjda när deras förslag går igenom. Att jobba i olika forum, både 
individuellt och i grupp, ger de anställda fler sätt att engagera sig på. Detta kan vara gynnsamt 
för att få in fler individers åsikter, då det kan skilja sig åt hur personer föredrar att lämna in 
förslag. Att skapa en utvecklande arbetsplats är gynnsamt för att skapa en social hållbarhet.  

Det finns också positiva effekter på förbättrad arbetsmiljö, om förslagen innebär till exempel 
minskade lyft som påfrestar de anställdas hälsa. Även förbättringar inom säkerheten för de 
anställda då eventuella risker fångas upp och prioriteras. Dock kan resursbegränsningar och 
det kortsiktiga tänket inom SMF påverka att företaget inte alltid prioriterar förslag gällande 
arbetsmiljön, om det innebär en mer omfattande förändring och kostnad. Enligt Bhuiyan et al. 
(2006) är även arbetsvillkor för de anställda något organisationen bör förbättra med ständiga 
förbättringar. Om förslag kring arbetsmiljö och arbetsvillkor går igenom kan detta leda till att 
de anställda känner ett personligt intresse och att de gynnas direkt av arbetet med ständiga 
förbättringar. Detta kan även leda till att de anställda känner större motivation och engagemang 
till arbetet som helhet. För att ha ett socialt hållbart företag bör den ökade arbetsbörda och 
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ledningens förväntningar på vad till exempel en operatör ska utföra tas i beaktning (Bhuiyan, 
Baghel, & Wilson, 2006). Detta är något som Bessant et al. (2001) modell inte tar hänsyn till. 
Dock är det viktigt att chefer och ledning har denna förståelse för att förstå de anställdas 
perspektiv inom arbetet med ständiga förbättringar då de är grunden i arbetet. Detta och att 
företaget till exempel har förmågan att ”Leda vägen”, att chefer stöttar sina medarbetare och 
att tillräckliga resurser finns, är viktigt för att få en hållbarhet kopplat till de anställda. 

Ständiga förbättringar har enligt teorin en tydlig koppling till att minska slöseri samt att 
förbättra kvalitén (Bhuiyan, Baghel, & Wilson, 2006; Bessant, Caffyn, & Gallagher, 2001; Rapp 
& Eklund, 2002). Detta kan leda till kostnadsbesparingar, ökad operativ effektivitet och färre 
reklamationer vilket har en positiv effekt på den ekonomiska hållbarheten inom företaget. Som 
nämns i bakgrunden bidrar SMF ekonomiska hållbarhet till en stark och hållbar ekonomi. Med 
ett ökat kundfokus och extern kommunikation skapas även förutsättningar för att genomföra 
förbättringar som ger nöjdare kunder eller skapar nya affärsmöjligheter.  

Det finns inget tydligt fokus på att öka den miljömässiga hållbarheten genom ständiga 
förbättringar. Dock finns det positiva effekter på materialhanteringen genom till exempel att 
förbättrade processer kan leda till färre kassationer och en minskning av slöseri av material. 
För att jobba med ett tydligare miljöfokus bör det finnas målsättningar även kring detta på 
företaget och ständiga förbättringar kan vara ett bra sätt att nå dessa. 

6.2 Implikationer 
Studien utgår från befintlig teori om tendenser för SMF och beteenden kopplat till ständiga 
förbättringar. Studien visar på motsättningar mellan dessa tendenser och beteenden som 
främjar arbetet med ständiga förbättringar, vilket kan bidra till förståelse och möjlighet för SMF 
att hantera dessa motsättningar. Studien har resulterat i riktlinjer för vad SMF bör fokusera på 
inom ständiga förbättringar, vilket ger möjlighet att prioritera vad som behöver utvecklas för 
att skapa ett hållbart arbete med hänsyn till de tendenser som SMF tenderar att ha. Detta för 
att skapa och utveckla förmågor till ett uthålligt arbete med ständiga förbättringar som i sin tur 
kan leda till konkurrensfördelar och motståndskraftiga SMF vilket är viktigt i en stark ekonomi.  

Studien har visat på att kundfokus vid ständiga förbättringar är viktigt, vilket skulle kunna 
utvecklas i den teoretiska modellen som studien utgått ifrån. Kundfokus inkluderas som två 
separata beteenden i modellen men borde snarare genomsyra hela arbetet. Modellen tar heller 
inte upp ett fokus på förslag som engagerar de anställda och skapar en förbättrad arbetsmiljö 
för de anställda. Detta är dock något som studien visat att det har positiva effekter på arbetet 
med ständiga förbättringar. Det har även visat sig att förslag ökade när forumet för 
förbättringsförslag ändrades till gruppdiskussion istället för enbart enskilda förslag. Detta ger 
både praktiska och teoretiska implikationer, att förbättringsarbetet stärks vid dialog och 
diskussion snarare än vid ett individuellt fokus. 

6.3 Metoddiskussion 
Studiens reliabilitet och trovärdighet har stärkts av att flera insamlingsmetoder och källor 
använts, vilket var viktigt då intervjuerna handlade om respondenternas upplevelser kring 
arbetet med ständiga förbättringar.  Detta har verifierats med både enkäter och observationer, 
vilket gett ett bra stöd då respondenterna vid intervjuer kan ha en vilja att säga rätt saker.  Alla 
befattningar inkluderades inte i intervjuer viket påverkar resultatet då fler intervjuer hade 
stärkt trovärdigheten. Dock har de flesta befattningar och rollerna observerats och deltagit i 
enkätundersökningen. Då flera befattningar och roller inkluderats i någon av de tre metoderna 
och även samma roll på flera olika sätt i och med metodtriangulering, har en nyanserad bild 
möjliggjorts. Data från de olika metoderna har både validerats men i vissa fall skilts åt beroende 
på metod. Detta kan bero på att uppfattningen om hur saker är eller görs skiljer sig från hur det 
sedan faktiskt görs. Att få se skillnader eller likheter har bidragit till högre trovärdighet då det 
bidragit till en mer nyanserad bild. 
  
 Ett ökat antal enkätsvar hade dock gett större säkerhet i att en generell och representativ bild 
av arbetet med ständiga förbättringar har beskrivits. Vid en synlig observation finns risk för att 
de som observeras påverkas och i sin tur resultatet. Därför har ett flertal observationer 
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genomförts för att påverkan ska bli mindre. Då intervjuguiden presenteras i rapporten ökar det 
reliabiliteten då dessa skulle kunna göras om. Detta gäller även observationsguide och enkät. 

Då studien baseras på en deduktiv ansats har studien blivit inriktad och färgad av den teori som 
ligger till grund, vilket kan leda till att resultat utanför det teoretiska ramverket inte fångats 
upp.  Dock har fördelen varit att relevant data samlats in genom en validerad och välbeprövad 
modell. Att en fallstudie genomförts har bidragit till ständiga förbättringar har kunnat 
undersökas i sin kontext på ett detaljerat sätt. För att öka möjligheten till generalisering har 
urval av fallstudieobjekt gjorts noga och enligt en kontextbunden definition av SMF, resultatet 
har även validerats med övriga studier som visar på liknande resultat.  

6.4 Slutsatser och rekommenderade riktlinjer 
SMF har vissa tendenser som påverkar arbetet med ständiga förbättringar och i vissa fall 
motverkar arbetet att fungera på längre sikt. I Figur 7 beskrivs riktlinjer för att SMF ska kunna 
hantera dessa tendenser och skapa förutsättningar för ett långsiktigt och konkurrenskraftigt 
arbete med ständiga förbättringar. Dessa inkluderar att SMF bör gå från att se kortsiktig vinst 
till att fokusera och prioritera efter mål och strategi. För att kunna göra detta måste det finnas 
en samsyn på målen och strategin inom företaget, både i ledningen och att detta kommuniceras 
ut till olika nivåer inom företag.  

För att skapa ett konkurrenskraftigt arbete bör SMF även ha ett bredare perspektiv genom att 
öka det externa fokuset, för att bland annat försäkra sig om att förbättringsarbetet skapar 
kundnytta. Riktlinjer angående utbildning och ett delat lärande har inkluderats för att skapa 
förutsättningar för de anställda och höja kompetensnivån i takt med att arbetet kräver det. SMF 
bör även hitta ett mer formellt sätt att leda och utveckla arbetet med ständiga förbättringar 
genom att utse en ansvarig för arbetet. Den sista riktlinjen handlar om att satsa på förslag som 
engagerar de anställda detta för att bibehålla motivationen hos de anställda till att fortsätta 
förbättra verksamheten.  

 

Figur 7- Riktlinjer för att skapa förutsättningar för ett långsiktigt och konkurrenskraftigt arbete 
med ständiga förbättringar 

6.5 Vidare forskning 
Resultatet har genererat fem riktlinjer för att SMF ska ha förutsättningar att skapa ett 
långsiktigt arbete med ständiga förbättringar. Vidare forskning bör inkludera en studie över tid 
för att studera effekterna när SMF arbetar med dessa riktlinjer. En annan intressant 
utgångspunkt kan vara att undersöka om SMF som upplever ett fungerande arbete med 
ständiga förbättringar på en högre nivå bör följa samma riktlinjer eller om det finns nya 
utmaningar. 

Resultaten visar att tre nyckelförmågor och dess beteenden framträder i låg grad. För att 
fastställa om avsaknaden av dessa förmågor tenderar att vara specifikt för SMF och dess 
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egenskaper, bör fler studier genomföras. Detta både genom kvalitativa flerfallstudier och 
kvantitativa för generalisering. Ytterligare undersökning av samband mellan tendenser inom 
SMF och arbetet med ständiga förbättringar skulle vara intressant för att ytterligare undersöka 
hur kontexten påverkar förmågan att arbeta med ständiga förbättringar i dessa organisationer. 
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Bilagor 
Bilaga 1  

 Intervjuguide 

1. Beskriv din yrkesroll? 

 
2. Vad är företagets strategi, mål och syfte? 

 

3. Hur arbetar du med ständiga förbättringar? 

 

4. Hur ser du på ständiga förbättringar? 

 

5. På vilket sätt leder det arbete du gör till ständiga förbättringar? 

 

6. Beskriv dina förutsättningar för att jobba med ständiga förbättringar ut? (tid, resurser 

etc) 

 
7. Hur tas arbetet med ständiga förbättringar emot av chefer och kollegor? 

(engagemang, tydlig feedback och i tid) 

 
8. Om du tänker tillbaka på någon gång du gjort ett misstag/fel, hur har reaktionerna 

varit från kollegor? 

 

9. Hur hittar ni och löser problem? 

Utvecklande fråga: Använder ni er av några speciella verktyg eller metoder? 

 

10. Hur bedömer och prioriterar ni förbättringsförslag?  

Utvecklande fråga: prioriterar ni förbättringar utefter företagets strategi, mål och syfte? 
Utvecklande fråga: har ni kunder (både interna och externa) i åtanke i 
förbättringsarbetet? 
 

11. Hur utvärderar ni resultaten av ständiga förbättringar? 

 
12. Hur kontrolleras det om organisationen och arbetet med ständiga förbättringar 

synkar (att ni utvecklar och uppdaterar arbetet med ständiga förbättringar)?  

Utvecklande frågor: 
- vem ansvarar för detta? 
- hur går processen till? 
- när gjorde detta senast? 
 

13. Beskriv samarbetet inom ständiga förbättringar? 

 
14. Hur skulle du beskriva att den generella kunskapsnivån ser ut kring ständiga 

förbättringar? 

 

15. Har du något du vill tillägga? 
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Bilaga 2 

Observationsguide 

   V
ilk

a 
d
el

ta
r 

i 
p
ro

ce
ss

en
? 

F
rå

n
 v

ilk
a 

n
iv

åe
r?

A
nv

än
d
s 

v
er

kt
yg

/m
et

o
d
er

/m
ät

ni
ng

ar
 i

 f
ö
rb

ät
tr

in
gs

p
ro

ce
ss

en
? 

(f
ö
r 

at
t 
hi

tt
a 

p
ro

b
le

m
, 
fö

rb
ät

tr
a 

p
ro

ce
ss

en
)

H
u
r 

h
an

te
ra

s 
fe

l/
m

is
st

ag
? 

(s
k
y
lle

r 
d
e 

if
rå

n
 s

ig
, 

h
it
ta

r 
sy

n
d
ab

o
ck

?)
 H

ur
 f

ö
lj

s 
re

su
lt

at
en

 a
v
 f

ö
rä

nd
ri

ng
ar

na
 u

p
p
? 

(m
ät

ni
ng

, 
in

v
er

ka
n 

p
å 

m
ål

)

Ä
r 

al
la

 d
el

ta
ga

re
 a

k
ti
v
t 

in
v
o
lv

er
ad

e 
i 
p
ro

ce
ss

en
/m

ö
te

t?
P

å 
v
il

ke
t 
sä

tt
 s

tö
d
je

r 
ch

ef
er

na
 p

ro
ce

ss
en

? 
(t

id
, 
re

su
rs

er
, 
en

ga
ge

m
an

g,
 

up
p
m

un
tr

ar
 e

xp
er

im
en

t?
)

 H
u
r 

b
es

v
ar

as
 i
d
ée

rn
a?

 (
ty

d
lig

t,
 i
 t

id
, 

o
m

 d
e 

av
sl

ås
 v

ad
 h

än
d
er

 d
å?

 

F
ö
rs

en
ad

e 
fö

rs
la

g?
)

S
ke

r 
sa

m
ar

b
et

e 
ö
v
er

 g
rä

ns
er

, 
fi

nn
s 

en
 h

el
he

ts
sy

n/
p
ro

ce
ss

fö
rs

tå
el

se
?

H
u
r 

b
ed

ö
m

s/
p
ri

o
ri

te
ra

s 
fö

rb
ät

tr
in

gs
fö

rs
la

ge
n
? 

H
ur

 d
is

ku
te

ra
s 

lä
ra

nd
e 

o
ch

 e
rf

ar
en

he
ts

ut
b
yt

e?



Bilagor 

40 

 

Bilaga 3 

Enkät för skattning av förbättringsförmåga 

Denna enkät görs för att samla in data till ett examensarbete vid Jönköpings Tekniska 
Högskola. Enkäten svaras frivilligt och anonymt, syftet är att få en övergripande bild av hur ni 
som anställda upplever förbättringsarbetet på Emballator.  

Befattning (frivilligt): ________________________________  

Värdera följande påståenden på en skala 1- 5, där 1 är stämmer inte alls och 5 är stämmer helt. 

1. De anställda på alla nivåer visar en gemensam tro på värdet av små steg, att alla kan 

bidra och kan vara aktivt involverade i kontinuerliga förbättringar 

1 2 3 4 5 

2. När något går fel är den naturliga reaktionen av de anställda på alla nivåer att leta 

efter anledningar etc. istället för att skylla på individer eller grupper 

1 2 3 4 5 

3. De anställda använder sig av en strukturerad metod för att hitta och lösa problem 

1 2 3 4 5 

4. De anställda använder passande verktyg och tekniker för att stödja ständiga 

förbättringar 

1 2 3 4 5 

5. De anställda använder mätning för att forma förbättringsprocessen 

1 2 3 4 5 

6. De anställa (både som individer och i grupp) initierar och genomför arbete med 

ständiga förbättringar – de deltar i processen 

1 2 3 4 5 

7. Idéer besvaras tydligt och i tid – antingen genomförs de eller behandlas på annat sätt 

1 2 3 4 5 

8. Individer och grupper använder organisationens strategiska mål och syften för att 

fokusera och prioritera förbättringar  

1 2 3 4 5 

9. Alla förstår (dvs kan förklara) vad bolagets eller avdelningens strategi, mål och syften 

är 

1 2 3 4 5 

10. Individer och grupper övervakar och mäter resultaten av deras förbättringsaktiviteter 

och inverkan de har på strategiska och/eller avdelnings mål 

1 2 3 4 5 
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11. Ständiga förbättringar är en naturlig del i arbetet både för enskilda och grupper och 

inte en parallell aktivitet 

1 2 3 4 5 

12. Chefer stödjer processen för ständiga förbättringar genom fördelning av tid, pengar, 

utrymme och andra resurser 

1 2 3 4 5 

13. Chefer erkänner bidrag från anställda till ständiga förbättringar på tydliga sätt (inte 

nödvändigtvis ekonomiskt) 

 1 2 3 4 5 

14. Chefer föregår med gott exempel, är aktivt involverade i utformningen och 

genomförandet av ständiga förbättringar 

1 2 3 4 5 

15. Chefer stödjer experiment (att testa nya lösningar/idéer) genom att inte straffa 

misstag utan genom att uppmuntra lärande från dem 

1 2 3 4 5 

16. De som ansvarar för utformningen av arbetet med ständiga förbättringar utformar det 

så att det passar nuvarande struktur och infrastruktur 

1 2 3 4 5 

17. De anställda samarbetar över avdelningar (exempelvis tvärfunktionella grupper) i 

arbetet med ständiga förbättringar. 

1 2 3 4 5 

18. De anställda förstår och delar en helhetssyn av organisationen 

1 2 3 4 5 

19. De anställda är inriktade på interna (ex andra avdelningar) och externa kunder i 

ständiga förbättringar 

1 2 3 4 5 

20. Arbetet och aktiviteter inom ständiga förbättringar omfattar representanter från olika 

organisationsnivåer 

1 2 3 4 5 

21. Ledningen avsätter tillräckliga resurser (tid, pengar, personal) för att stödja den 

pågående utvecklingen av arbetet med ständiga förbättringar  

1 2 3 4 5 

22. De anställda lär av sina erfarenheter, både positiva och negativa 

1 2 3 4 5 

23. De anställda söker möjligheter till lärande och personlig utveckling (t.ex. testa nya 

saker, sätta sina egna inlärningsmål) 
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1 2 3 4 5 

24.  Individer och grupper på alla nivåer delar sitt lärande från arbetserfarenheter 

1 2 3 4 5 

Övriga kommentarer: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Tack för att du tog dig tid till att fylla i enkäten, har du frågor eller funderingar kring enkäten 

eller vårt examensarbete så är du välkommen att kontakta oss på mail: vajo1400@student.ju.se  

Anna Brändström och Johanna Molander Våtz, Jönköpings Tekniska Högskola 

  

mailto:vajo1400@student.ju.se


Bilagor 

43 

 

Bilaga 4 

Fördelning av skattning vid enkätundersökning  

 


