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Abstract 

 

When a Company wishes to keep a sustainable position at the market or increase its 
performance, there are demands. The Company has to improve all of its activities 
continuously. One method to use when it comes to improvements is the Kaizen-
philosophy. Drive Sol Worldwide is a company which is settled in Dalstorp. The 
Company supplies the Vehicle Industry and wishes to start a work that includes 
continuous improvements. 

The aim of this master thesis is to identify success factors for continuous 
improvements and give a recommendation describing how Drive Sol Worldwide AB, 
Dalstorp can work with continuous improvements. The recommendation is set on the 
literature study, the interview at Husqvarna AB and the case study at Drive Sol 
Worldwide AB. 

This master thesis is performed as a case study combined with a literature study. 
Some examples of the data collection techniques that have been used are literature 
study and interviews.  

The success factors that have been identified in the literature study can be summarized 
like this: The firms’ leaders have the responsibility to create willingness and 
engagement to the improvement of the work.  The leaders also have to participate in 
the work with continuous improvements them selves.  The right conditions that this 
type of work demands have to be created. The infrastructure at the firm has to fit the 
improvement of the work. The methods that will be used should be as uncomplicated 
as possible. 

The case study at Drive Sol worldwide AB showed that there is a lack of organized 
improvement of the work. The company does not have the necessary requirements to 
manage successful improvement of the work. The company does not have an 
infrastructure that is suitable for improvement of the work which clarifies roles and 
responsibility. Drive Sol Worldwide does not have any routines for how to work with 
improvements. The company does not have any system that handles the ideas.    

The author recommends drive Sol worldwide to create an organisation built on 
improvement groups. The improvement groups should clarify roles and responsibility. 
One person should also be responsible for the over all improvement of the work. The 
company need a system that stimulates the staff to present their ideas. A checklist that 
is based on the cycle of improvement should be used in the improvement work within 
the improvement groups. The ideas should be presented in the data program AM 
Hultin by the leaders of the improvement groups and then be followed-up. The 
leaders’ engagement and support is important throughout the whole process.
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Sammanfattning 

Det krävs utveckling och förbättring för att företag skall överleva på dagens allt 
hårdare marknad. Ett sätt att kontinuerligt arbeta med små ständiga förbättringar som 
för hela organisationen framåt är att arbeta enligt företagsfilosofin Kaizen. Företaget 
Drive Sol Worldwide AB i Dalstorp är en underleverantör till fordonsindustrin. 
Företaget har en önskan om att starta upp ett effektivt förbättringsarbete i enlighet för 
att stärka sin position på marknaden. 

Detta examensarbete syftar till att identifiera vilka framgångsfaktorer som krävs för 
att implementera Kaizen i en organisation. Utifrån framgångsfaktorerna och 
jämförelse med förbättringsarbetet på Husqvarna AB och fallstudien på Drive Sol 
Worldwide AB skall förslag på upplägg av Drive Sol Worldwide AB:s 
förbättringsarbete presenteras.  

Utförandet av detta examensarbete har till största del skett i likhet med en fallstudie. 
Exempel på de datainsamlingsmetoder som har använts är litteraturstudie och intervju.  

De framgångsfaktorer som har identifierats med hjälp av litteraturstudien kan 
sammanfattas enligt följande: Ledarna har ett stort ansvar att skapa vilja och 
engagemang för deltagande i förbättringsarbetet samt själva delta i förbättringsarbetet. 
För att förbättringsarbetet skall kunna bedrivas krävs att rätt förutsättningar skapas. 
Organisationens infrastruktur skall vara anpassad till förbättringsarbetet, fokus bör 
ligga på företagets processer. De metoder och rutiner som används i samband med 
förbättringsarbetet skall vara så okomplicerade som möjligt.  

Fallstudien på Drive sol Worldwide påvisade att det i dagsläget inte förekommer 
något organiserat förbättringsarbete. Den främsta anledningen till varför det i 
dagsläget inte förekommer förbättringsarbetet i den mån som önskas är att företaget 
saknar de förutsättningar som krävs. Företaget saknar en infrastruktur som klargör 
rollfördelning, ansvar och befogenheter. Företaget saknar rutiner för hur 
förbättringsarbetet skall gå till. Dessutom saknar företaget ett förslagssystem som 
stimulerar till inlämning av förslag.  

För att Drive Sol Worldwide AB skall kunna starta upp ett effektivt förbättringsarbete 
rekommenderar författaren att basera organisationen på förbättringsgrupper/målstyrda 
grupper. Därtill bör också ett förslagssystem upprättas, eventuellt i sammankoppling 
till ett belöningssystem. Författaren rekommenderar de målstyrda grupperna att basera 
förbättringsarbetet utifrån enkla blanketter med utgångsläge från Demnings 
problemlösningscykel. Förbättringsförslagen skall därefter godkännas och registreras i 
datorprogrammet AM Hultin av ledarna för de målstyrda grupperna varpå uppföljning 
av resultaten kan ske. För att höja motivationen för förbättringsarbetet är det av stor 
vikt att företagets ledning kontinuerligt visar sitt engagemang och stöd samt 
uppmuntrar de anställda till att komma med förbättringsförslag.  

Nyckelord 

Lean Production, Kaizen, målstyrda grupper och förslagsverksamhet.
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1 Inledning 

För att företag skall överleva på dagens marknad där internationell konkurrens och 
tekniskframfart bidrar till ett allt hårdare företagsklimat krävs utveckling och 
förbättring. Schilling (2001) anger att nutidens kunder ställer allt högre krav och 
efterfrågan på kundanpassade och komplexa produkter ökar. Detta innebär att misstag 
såsom fel och brister är mycket kostsamt vilket har resulterat i en eftersträvan att göra 
rätt från början. De japanska företagen har sedan 1970-talet utvecklat en 
kostnadsfördel gentemot västerländska företag. Kostnadsfördelen är enligt Bergman 
och Klevsjö (2001) resultatet av en tydlig fokusering på kvalitet. Japanerna har 
utvecklat en förmåga att förbättra produktkvaliteten och förbättra produktiviteten 
samtidigt som de kan erbjuda sina kunder fler varianter av produkter. Denna förmåga 
har fångat många västerländska företags intresse. Av denna anledning har de japanska 
produktionsfilosofierna hamnat i fokus och bidragit till en förändring av företags 
tankesätt över hela världen. Detta examensarbete har genomförts på 
Ingenjörshögskolan i Jönköping och är en avslutande del av utbildningen Industriell 
organisation och ekonomi. Examensarbetet ger en beskrivning av begreppet Kaizen 
samt en inblick i hur företaget Drive Sol worldwide AB:s arbete med Lean Production 
har lett till fokusering på att arbeta med ständiga förbättringar.  

 

1.1 Bakgrund 

Företaget Drive Sol Worldwide AB är ett av de företag som insett vikten av att arbeta 
med ständiga förbättringar för att öka lönsamheten. I samband med att företaget 
införde den japanska företagsfilosofin Lean Production år 2004 ville företaget även 
påbörja arbetet med ständiga förbättringar, som är ett led i Lean Production. 
Implementeringen av Lean Production var tänkt att åtgärda de negativa resultat som 
företaget under ett par års tid uppvisat. Införandet av Lean Production är en 
tidskrävande process och strävan efter ständiga förbättringar sker kontinuerligt. 
Implementeringen av Lean Production har fungerat bra och de anställda på företaget 
är engagerade, mycket tack vare stödet från ledningen. Drive sol Worldwide AB 
saknar dock rutiner för hur de skall genomföra arbetet med de ständiga förbättringarna 
och har därför i samband med denna rapports tillkomst en önskan om att kunna 
rationalisera arbetet med ständiga förbättringar. Detta genom att undersöka om det 
finns något lämpligt system företaget kan nyttja som möjliggör uppföljning och 
rapportering av de förbättringar som skall genomföras.  
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1.2 Företagspresentation 

 

Företaget Drive Sol Worldwide AB är beläget i den lilla byn Dalstorp utanför 
Ulricehamn. Företaget har sin grund i det amerikanska företaget Teleflex Automotive 
men tillhör sedan år 2005 investmentbolaget Capital Sun. Drive Sol Worldwide AB 
har på grund av sin bakgrund sitt huvudkontor beläget i Troy i USA. När Drive Sol 
Worldwide AB köptes upp medförde uppköpet en förändring av företagets 
produktutbud. Tillverkningen övergick från produktion mot flygindustrin till att 
enbart tillverka pedalställ designade för bilar, traktorer och bussar. Uppbrytningen 
från Teleflex Automotive motiverades med de fördelar som specialiseringen innebär, 
exempelvis minskad organisationsstruktur. Detta samtidigt som företaget fortfarande 
skulle få tillträde till den globala marknaden som Teleflex Automotive ställt till 
förfogande. Omställning innebar att Drive Sol Worldwide AB vände de negativa 
resultat som de under flera års tid kämpat emot till att i dagsläget följa budget. 

I dag har Drive Sol Worldwide AB en omsättning på 150 miljoner dollar med 
marknadsledande kunder som bland annat Ford, GM, Landrover, Scania och Volvo 
lastvagnar. Drive Sol Worldwide AB både utvecklar, tillverkar och marknadsför 
säkerhetsrelaterade manöversystem med syfte att täcka de grundläggande behoven av 
människans rörelsefrihet. De tre typer av produkter som tillverkas är justerbara 
pedalställ som anpassas efter bilföraren, fixerade pedalställ samt elektroniska 
gaspedaler.   

Företaget arbetar utifrån den välkända uppmaningen att placera kunden i centrum som 
i Drive Sol Worldwide AB:s fall kretsar kring medvetenhet om att det är 
säkerhetsprodukter som tillverkas samt att företaget skall vara medvetet om kundernas 
outtalade behov. Företaget betonar dessutom vikten av uppfyllelse av kundernas krav 
på produkterna såsom rätt kvantitet, rätt leveranstid och rätt produkt.  Dessutom skall 
de anställda ha medvetenhet om att det både förekommer interna och externa kunder 
för företaget. 

Drive Sol Worldwide AB har en tydlig betoning på användningen av rutiner eftersom 
rutinerna: 

• Vägleder 

• Skapar metodik 

• Likriktar 

• Medför smidighet 

• Är ett krav för överlevnad  
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1.3 Syfte och mål  

Detta arbete syftar till att identifiera framgångsfaktorer för förbättringsarbete samt ge 
förslag på hur Drive Sol World Wide AB kan lägga upp arbetet med ständiga 
förbättringar.  

Arbetets mål inkluderar att ta fram ett system som uppfyller dessa krav: 

• Systemet skall utgå från processen ständiga förbättringar och PDCA samt 
definiera ständiga förbättringar i en rutin 

• En visuell uppföljning av ständiga förbättringar skall skapas för målstyrda 
grupper 

. 

1.4 Avgränsningar 

För att undvika en allt för omfattande rapport har de övriga japanska 
produktionsfilosofierna exempelvis Just In Time och Total Quality Management valts 
att inte beskrivas. För vidare information om de japanska produktionsfilosofierna 
hänvisar författaren förslagsvis till Liker (2004) 

Detta arbete avgränsas också till att inte implementera de förbättringsrutiner som 
framtagits. Detta då implementeringen beräknas ta allt för lång tid. Konkreta 
förbättringsförslag har heller ej framtagits. 

Detta arbete har avgränsats till att enbart studera förbättringsarbetet på företagen 
Drive Sol Worldwide AB och Husqvarna AB. På dessa företag har fyra personer med 
stor betydelse för förbättringsarbetet valts att intervjuats.   

 

1.5 Disposition 

Denna rapport inleds med en företagsbeskrivning av Drive Sol Worldwide AB. 
Därefter följer teoristudien som innefattar en beskrivning av vad arbetet med ständiga 
förbättringar innebär och hur denna arbetsmetod tillämpas. Resultatet innehåller en 
fallstudie som beskriver hur Drive Sol World Wide AB arbetar med ständiga 
förbättringar samt vilka system som används i dagsläget för att rapportera och följa 
upp de ständiga förbättringar som genomförs. Fallstudien innehåller också en 
beskrivning av de erfarenheter av arbetet med ständiga förbättringar som 
motorsågsavdelning på Husqvarna AB erfarit. Fallstudien på Husqvarna AB syftar till 
att fungera som ett exempel för hur upplägget av förbättringsarbete kan se ut samt ge 
möjlighet till jämförelse mellan de två företagens system för förbättringsarbete. 

Därefter presenteras ett möjligt upplägg av förbättringsarbetet hos drive Sol 
Worldwide AB. Systemet grundas på de iakttagelser som studenten gjort utifrån den 
information som tillhandahållits genom fallstudien på Drive Sol Worldwide AB och 
Husqvarna AB samt informationen från teoristudien.   
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2  Teoretisk bakgrund 
 

2.1 Lean production 

Lean Production betyder resurssnål produktion alternativt mager produktion. 
Konceptet innebär ett sätt att producera varor och tjänster där ledstjärnan är att tänka 
mindre av allting. Begreppet härstammar från Japan och företaget Toyota, företaget 
som brukar nämnas som föregångarna till japans industriella revolution. Toyotas 
produktionssystem ligger till grund för många av de delar som innefattas av begreppet 
Lean Production och som under de senaste tio åren varit den dominerande 
tillverkningstrenden. (Liker 2004) 

Att arbeta enligt Lean Production innebär att sträva efter att hela tiden överträffa sig 
själv i förmågan att förbruka så få resurser som möjligt. Detta kan exempelvis bli 
möjligt genom att kontinuerligt söka enklare och bättre lösningar för hur moment 
skall utföras. Genom att de anställda arbetar i grupp och är engagerade leder 
resurssnål produktion till uppfyllelse av organisationens mål. Lean Production går inte 
att sammankopplas med någon specifik metod eller teknik. Resurssnål produktion är 
något som byggs upp genom visioner och stöd från ledningen. Det är viktigt att 
poängtera att den resurssnåla eftersträvan inte enbart skall förknippas med produktion. 
Företag som vill arbeta i enlighet med Lean Production bör nämligen förbruka färre 
resurser, söka snabbare tillvägagångssätt, höja kvaliteten samt lösa kundernas problem 
till en lägre kostnad inom företagets alla avdelningar (Hallgren 1992). 

2.1.1 Implementering av Lean Production  

För att införa Lean Production i ett företag krävs en omorganisering och än förändring 
av företagets kultur. För att lyckas med detta bör processen gå till enligt följande: 

1. Börja från toppen, ledarskapet är av stor vikt 

2. Involvera alla, från botten av organisationen och uppåt 

3. Använd mellancheferna som agenter för förändringarna 

4. Ha insikt i att det tar tid att utveckla människor så att de ha full förståelse för 
filosofin och verkligen lever i enlighet med den. 

5. På en skala av svårhet ligger dessa typer av förändringar högt. 

(Liker 2004) 
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2.2 Beskrivning av Kaizen  

I västvärlden har de japanska produktionsfilosofierna blivit uppdelade under namnen 
Lean Production, Kaizen, Total Quality Management och Just In Time. Trots att 
filosofierna har olika innebörd och fokuserar olika har de i stort sätt samma 
angreppssätt för att uppnå önskade resultat. Denna rapport kommer dock att lägga 
betoningen på Kaizen.  

Kaizen är en företagsfilosofi som grundats av Masaaki Imai, VD för företaget 
KAIZEN Institute Inc. Kaizen-rörelsen etablerades i japan efter att andra världskriget 
ägt rum. Filosofin bygger på att arbeta med ständiga förbättringar som involverar alla 
inom företaget, både ledningen och övrig personal. Genom att alla inblandade ständigt 
för ett förbättringsarbete medför det att företagets samtliga processer förbättras. 
Begreppet kaizen kan betraktas som ett koncept eller tankesätt där poängen är att vara 
öppen för förändringsförslag inom alla områden.  I japan används ordet Kaizen i 
andra samanhang än i samband med företagsverksamhet. Ordet betyder ungefär: 
”Förändra till det bättre” Arbetet med ständiga förbättringar kan uttryckas som en resa 
utan slut.  (Imai 1986)’  

Kaizen är den process att utföra inkrementella förbättringar, hur små de än är, för att 
uppnå målet att eliminera alla former av slöseri. (Liker 2004) 

Det föreligger vissa svårigheter i att definiera ständiga förbättringar eftersom det ofta 
saknar teoretisk förankring men en definition lyder: 

” Ständiga förbättringar är en uttalad samling principer, mekanismer och aktiviteter 
inom en organisation i syfte att skapa och bibehålla ett beteende som resulterar i en 
mångfald förbättringar av organisationens arbetsprocesser och rutiner, vilket i sin tur 
ger positiva bidrag till organisationens måluppfyllelse. Utförande och ansvar för 
förbättringsprocessen ligger hos dem som också utför arbetsprocesserna. Ständiga 
förbättringar sker kontinuerligt i små steg, vilka tagna separat inte fundamentalt 
ändrar organisationens grundläggande principer, men som sammantaget ger stort 
bidrag till måluppfyllelsen” (Berger,Hart,Lindberg 1996)  

Det var under 1980-talet som de svenska företagen uppmärksammade kaizen vilket 
ledde till en rad studiebesök i Japan. Det japanska förbättringstänkandet slog dock inte 
rot i den svenska företagskulturen. Anledningarna till att tankesättet inte fick fäste var 
flera, de förebilder som fanns var massproducerande japanska industrier och 
hierarkiskt organiserade produktionssystem. Detta var relativt ovanligt i Sverige då 
våra företag i allmänhet var mindre och hade mindre serier. (Nilsson 1999) 

Enligt Berger, Lindberg och Hart är den mest spridda uppfattningen bland företag att 
ständiga förbättringar innebär att de anställda tillägnar sig en metodlära. metodläran 
innehåller följande: 
 

• Kundorientering 

• Kvalitet 
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• Ordning och reda 

• Standardisering 

• Strategisk styrning 

• Systematik i förbättringsarbetet 

Kaizen innefattar en rad olika metoder och kan sägas vara ett paraplykoncept som alla 
bidragit till att de japanska ledningsmetoderna ses som förebilder världen över. (Imai 
1986) 

För att förstå Kaizens grunder bör man först ha förståelse för vad som skiljer en 
innovation från en förbättring. Imai poängterar att innovationer innebär en stor 
drastisk förändring medan arbetet med ständiga förbättringar innebär att små och 
stegvisa förbättringar genomförs kontinuerligt. Imai påpekar också att det som skiljer 
den västerländska ledarskapsstilen från den japanska är att japanerna tänker 
processorienterat medan västländska ledare mer är inriktade på innovationer och 
resultat.  

När det gäller synen på förbättringar finns det också klara skillnader mellan den 
japanska synvinkeln och den västerländska. I västvärlden har man traditionellt sett det 
som ledningens ansvar att komma med förbättringsförslag samt att det är upp till övrig 
personal att förvalta och upprätthålla de nya standarderna. I japan däremot är som 
tidigare nämnts, hela personalen involverade i förbättringsarbetet. Enligt Kaizen skall 
de kontinuerliga förbättringarna vara en del av samtliga anställdas vardag. 
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 Kaizen Innovation 

1.Effekter Långsiktiga och 
långvariga men 
odramatiska 

Kortsiktiga men 
dramatiska 

2.Genomförandetakt Små steg Stora kliv 

3.Tidsramar Kontinuerliga och 
långsiktiga 

Oregelbundna och 
kortsiktiga 

4.Förändringar Gradvisa och konstanta Abrupta och obeständiga 

5.Engagemang Alla Några få utvalda 

6.Tillvägagångssätt Kollektivt, gruppvist, 
systematiskt 

Individuellt, nya terorier 

7.Metod Förvalta och förbättra Skrota och återuppbygg 

8. Utlösning Konventionella färdigheter 
och aktuell kunskapsnivå 

Teknologiska genombrott, 
uppfinningar 

9.Praktiska krav Små investeringar men 
stora insatser att 
vidmakthålla 

Stora investeringar men 
små insatser att 
vidmakthålla 

10.Inriktning på satsningar Människor Teknologi 

11.Fördelar Fungerar oberoende på 
ekonomisk situation 

Anpassad för ekonomi 
med snabb tillväxt 

Figur 1: Skillnader mellan Kaizen och innovation. (Källa: Imai, 1986) 
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Arbetet med Kaizen kan förekomma på flera nivåer inom en organisation. Kaizen kan 
därför delas in i tre segment: Ledarskaps- orienterad Kaizen, grupp- orienterad Kaizen 
och individ- orienterad Kaizen. 

 

 Ledarskapsorienterad  

Kaizen 

Grupporienterad 

Kaizen 

Individorienterad 

Kaizen 

Verktyg Sju statistikiska 
verktyg 

Sju statistikiska 
verktyg 

Sunt förnuft 

Sju statistikiska 
verktyg 

Involverar Ledning och 
yrkeskunnande 
personal 

Medlemmar i 
förbättringsgrupper 

Alla 

Mål Fokusering på system 
och procedurer 

Inom samma 
verkstad 

Inom den egna 
verkstaden 

Cykel/period Varar lika länge som 
projektet 

Kräver fyra eller 
fram månader att 
genomföra 

När som helst 

Resultat Upp till ledningen Två eller tre per år Många 

Stödsystem Projektteam från 
linjeorganisation och 
stab 

Smågrupps 
verksamhet och 
förslagsverksamhet 

Förslagsverksamhet 

 

Resultat 

Nya system och 
förbättrade resurser 

 

Förbättrade arbets- 
procedurer 

Omedelbara 
förbättringar 

Figur 2: Kaizens nivåer inom företag. (Källa: Imai 1986) 
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2.3 Varför skall företag arbeta med ständiga 
förbättringar? 

Förbättringar kan endast ske om förändringar äger rum. Utifrån detta konstaterande 
uppkommer motiven till varför arbetet med ständiga förbättringar skall bedrivas. 
Bergman och Klevsjö (2001) poängterar nödvändigheten att bedriva ett offensivt 
kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet kan betraktas som offensivt eftersom det kontinuerligt 
skal förändras, förbättras och fungera förebyggande. Kvalitetsarbetet fokuserar på att 
tillfredställa kundernas behov så kostnadseffektivt som möjligt. Detta kan endast 
åstadkommas om organisationen bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete. 
Kvalitetsarbetet grundas på följande hörnstenar:  
 

 

Figur 3: Hörstenar för offensivt kvalitetsarbete (Källa: Bergman & Klevsjö 2001) 

Syftet med att utföra ständigt förbättringsarbete är att öka total produktiviteten, 
inklusive arbetsproduktiviteten, och företagets konkurrens kraft. (Imai 1986) 

Arbetet med ständiga förbättringar medför en rad fördelar så som; konkurrensfördelar 
genom förbättrad organisatorisk kompetens, möjlighet till snabb och flexibel respons 
åt förändringar, starkare engagemang hos personalen, högre produktivitet, högre 
tillverkningskvalitet, minskade kostnader, bättre leveranssäkerhet och dessutom bidrar 
arbetet med ständiga förbättringar till en förbättrad organisation. (Nilsson 1999) 

Kunden i centrum 

Arbeta med 
ständiga 

förbättringar 

Arbeta med 
processer 

Låt alla vara 
delaktiga 

Basera beslut 
på fakta 

SKAPA HELHETSBILD 
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Att arbeta med Kaizen sänker dessutom break-even punkten, ledningen får en ökad 
förståelse för kundernas önskemål och detta bygger upp ett system där kundernas krav 
tas med i beräkningen.  En viktig fördel med Kaizen är att både processerna och 
företagets resultat får uppmärksamhet. (Imai 1986) 

2.3.1 Hur arbetar man med Kaizen? 

Kaizen-filosofin är kundorienterad vilket innebär att man strävar efter att 
tillfredsställa sina kunder. För att uppnå bättre kvalitet på produkter och säkerställa att 
kunderna är tillfredsställda använder man den så kallade PDCA-cykeln som står för: 
”Plan-Do-Check-Act” Detta är en problemlösningscykel för det ständiga 
förbättringsarbetet som inspirerats av Edward Demning, en av de mest kända 
grundarna av kvalitetsrörelsen. Demning poängterade vikten av att studera och 
reducera variation genom användandet av statistiska metoder och styrdiagram. 
Demning ersatte senare ”Check” med ”Study” för att tydliggöra det 
erfarenhetsbaserade lärandet. (Nilsson 1999)  

Arbetet med ständiga förbättringar kan ses som en ständig resa i PDCA-cykeln. 

 

 

  

Figur 4: PDCA- cykeln i svensk version. ( Källa: Bergman & Klevsjö 2001)  

 

Lär Planera 
 

Studera Gör 
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Bättre kvalitet och kundtillfredssällelse uppnås då de fyra stegen roterar konstant. 
Japanerna använder PDCA-cykeln vid alla faser och situationer i samband med 
förbättringsarbete. Utgångsläget innebär att identifiera det problem som är mest 
lönsamt att förbättra. Användandet av de fyra stegen kan i korthet beskrivas: 

Planera: Planera och fundera alltid innan åtgärder vidtas. När ett problem väl är 
identifierat måste orsaken till varför problemet uppstod utredas. Större problem som 
är svårhanterliga bryts ned till mindre lätthanterliga. Dessutom bör man klargöra vilka 
åtgärder som kan lösa problemet. 

Gör: Genomför det som planerats. När man funnit någon betydande orsak till 
problemet bör man utse en arbetsgrupp som ansvarar för att de åtgärder man kommit 
fram till verkligen genomförs. 

Studera: Studera, reflektera och utvärdera de åtgärder som vidtagits. När de 
föreslagna åtgärderna vidtagits är det viktigt att man säkerställer att de lett till 
förbättring. Då förbättring har inträffat börjar arbetet med att bibehålla och säkerställa 
förbättringen. 

Lär: Nyckeln i förbättringsarbetet är att ta lärdom av sina misstag och de åtgärder 
man vidtagit för att undvika att liknande problem inträffar i framtiden. Implementera 
det som är bra, förkasta det som inte fungerar. (Begman,Klevsjö 2001) 

En av grunderna inom arbetet med ständiga förbättringar är att även uppdatera och 
förbättra arbetsprocesserna. Fokusering på processer är som tidigare nämnts viktigt 
inom arbetet med ständiga förbättringar. Kontinuiteten bidrar till att effektiviteten i 
organisationen ökar och hjälper därmed till att nå de mål som organisationen ställt 
upp. (Nilsson 1999) 

2.4.2 Införande av Kaizen i organisationen 

Att få hela företaget engagerade i arbetet med ständiga förbättringar har blivit 
avgörande för att företag skall förbli konkurrenskraftiga. För att få alla delaktiga i 
arbetet krävs dock en företagskultur som har rätt förutsättningar. Konceptet Kaizen 
kan i stort sett appliceras på alla sorters organisationer men enligt Lillrank et al (2001) 
måste två grundläggande förstsättningar uppfyllas. Dessa är: 

1. Organisationen skall besitta förmågan att lösgöra sig från sina existerande 
principer och vanor samt föreställa andra bättre sätt att lösa saker på. 

2. Organisationen måste ha tillgång till resurser som kan investeras i 
förbättringsarbetet.  
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De människor som involveras av förbättringsarbetet måste ha viljan att delta, de måste 
ha förutsättningarna för att kunna delta samt att de måste ha kunskap om hur de kan 
bidra till förbättringsarbetet. Lillrank hävdar att de faktorer som påverkar 
implementeringsprocessen mest är företagets: 

 

• Grad av standardisering 

• Produktionssätt 

• Arbetsintensitet 

• Storleken på Batch 

• Produktens position i dess livscykel 

(Lillrank et al 2001) 

Förändringsarbete är i sig ingen enkel process. Människan är ofta orolig för att övergå 
från det gamla, invanda och säkra till något nytt. Av denna anledning kan det vara 
svårt att införa nya metoder som innebär nya tankebanor i en organisation. Är 
företagskulturen dessutom stark kan det till och med innebära en tröghet i 
förändringar. Vid dessa fall ligger det en stor press på ledningen för att lyckas 
övertyga de anställda att inta nya vägar. 

 Det är ännu svårare att få alla anställda att ändra tankebanor och börja samarbeta om 
kommunikationen mellan ledningen och arbetarna är dålig. På grund av de svårigheter 
som kan uppstå vid införandet av Kaizen innehåller de flesta kaizen -programmen 
arbete för en samarbetsvillig atmosfär. Processen att införa nya tankesätt hos de 
anställda är tidskrävande.  (Imai 1986) 

Målet med förbättringsarbetet är att de ständiga förbättringarna skall integreras i det 
dagliga arbetet. Berger et al menar att förbättringssystemet måste anpassas till de 
förutsättningar som företaget har med avseende på teknik, organisation och ledarskap. 
Berger anser att huvudsyftet med etableringsfasen av implementeringen av 
förbättringsarbetet är att skapa de förutsättningar som krävs samt att informera de 
anställda om arbetet. Implementeringsprocessen är dock tidskrävande och ledningens 
stöd är av stor vikt. (Berger et al 1996) 
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2.4 Framgångsfaktorer för implementering av Kaizen 

Enligt Imai nås det optimala utvecklingsförloppet då förbättringsarbetet sker i små 
kontinuerliga steg i samband med noga genomtänkta innovationer. Situationen blir 
kritisk då innovationer tar överhand. (Imai 1986) 

För att lyckas med förbättringsarbetet har Sörqvist (2004) identifierat tio viktiga 
framgångsfaktorer. Dessa är: 

1. Ledningens och medarbetarnas engagemang 

2. Stödjande infrastruktur och en effektiv styrning av projektet 

3. Val av rätt personer för stöd, styrning och drift av förbättringsarbetet. 

4. Fokus på resultat och kunder samt offensiva mål för förbättring 

5. Identifiering och val av lämpliga projekt 

6. Effektiva arbetsmetoder, logisk arbetsgång och faktabaserad problemlösning 

7. Kunskaper och gedigna utbildningar 

8. Uppföljning verifiering och återkoppling 

9. Anpassning efter organisationens kultur och situation 

10.  Integrering med befintliga strukturer och processer. 

Sandholm (2000) har identifierat sju krav som bör uppfyllas för att uppnå ett 
framgångsrikt förbättringsarbete. Dessa krav är: 

• Tillgång till etablerade arbetssätt för förbättringsarbetet som efterföljs 

• Tillgång till information om kvalitetsstatusen 

• Ledningen skall aktivt delta i förbättringsarbetet 

• Deltagarna i förbättringsarbetet skall ha kunskap om metoder och verktyg för 
att bedriva arbetet 

• Tillgång till resurser för främjande av förbättringsarbetet 

• Deltagarna i förbättringsarbetet skall få den tid de behöver för att arbeta med 
förbättringarna 

• Regelbunden uppföljning de resultat som förbättringsarbetet ger. 
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Då en organisation eller företag vill införa Kaizen bör deras strategi uttalas på ett sätt 
så att alla inom organisationen förstår.  De ständiga förbättringarna bör omfatta 
företagets samtliga processer och målformuleringen skall brytas ner till mindre 
delmål. Målen bör vara tydligt formulerade, avgränsade, motiverande och rimliga.  
(Imai 1986) 

Det finns ett antal hjälpmedel som underlättar införandeprocessen och dessutom leder 
till en varaktig framåtsträvande anda i organisationen. Ett hjälpmedel är muda som är 
ett japanskt begrepp som representerar alla de arbetsmoment som kunden inte finner 
värdefulla och heller inte vill betala för. Då muda används uppstår många möjligheter 
till förbättringar och arbetet med åtgärderna kan ske på ett effektivare sätt. Muda är 
också ett kärnverktyg inom både Lean production och Just-in-time. 

Muda: 

• Fel, omarbeten och kassation 

• Överproduktion  

• Väntan 

• Arbetsprocessen 

• Rörelse och flyttningar 

• Transporter och förråd 

Ett annat verktyg vid införning av förbättringsarbete är 5S som representerar fem 
olika moment som har stor inverkan på förbättringsarbetet. Dessa är:  

Sortera: Ta bort allt onödigt som inte tillför arbetet något. Skapar vinst i form av 
utrymme och tid. 

Systematisera: Den utrustning som behövs skall finnas lätt illgängligt till 
arbetsplatsen. 

Städa: Snygga till hela företaget.  

Se ständigt till att hålla efter den tillstädade tillvaron. Kontrollera regelbundet 

Standardisera alla rutiner och arbetet med 5S. (Liker 2004) 
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2.4.1 Förslagsverksamhet 

För att lyckas implementera Kaizen i en organisation krävs som tidigare nämnts ett 
starkt engagemang från ledningen. Det ligger stor vikt på att ledningen besitter 
kunskap samt insikt i kvalitetsfrågornas betydelse och vet hur teknikerna för 
problemlösning används. Ett betydelsefullt element för att arbetet med ständiga 
förbättringar skall fungera är den så kallade förslagsverksamheten. 
Förslagsverksamheten har sin grund i den senare delen av 1800-talets tyska 
industriföretag. Det finns ett flertal argument för att bedriva organiserad 
förslagsverksamhet. Motiven är ekonomiska då förslag kan leda till besparingar 
genom effektivare arbetsmetoder, minskat materialspill, bättre underhåll av utrustning 
mindre förslitning och effektivare energiförbrukning. Deltagande i 
förslagsverksamheten skapar arbetsmoraliska motiv eftersom den anställde blir mer 
delaktig i företagets utveckling och därmed höjs identifieringsgraden med företaget. 
Förslagsverksamhet skapar demokrati genom att de anställda får möjlighet att 
kommunicera med arbetsledningen viket uppskattas både av anställda och de fackliga 
organisationerna som då kan tänka sig stödja förslagsverksamheten. (Ekvall 1995) 

Det är genom förslagsverksamheten som företaget kan ta till vara på de anställdas 
kunskaper och erfarenheter samt skapa önskan hos de anställda att föreslå lämpliga 
förbättringar. Förslagsverksamheten har till syfte att höja kvaliteten och öka 
arbetsproduktionen. Förslagsverksamhet kan exempelvis innebära att 
lagmedlemmarna i produktionen lämnar förslag på förbättringar till förmannen. 
Därefter beslutar en förslagskommitté vilka förbättringar som skall realiseras. 
Förslagskommittén brukar bestå av arbetsledare produktionschefer och 
verkstadschefer. När beslut tagits att genomföra en förbättring genomförs åtgärden 
vanligtvis av specialister, t.ex. produktionstekniker eller erfarna lagmedlemmar. 
(Nilsson 1999) 

I japan har förslagsverksamheten länge varit uppmärksammad och spelat en 
betydelsefull roll vid arbete med Kaizen. Toyota är ett av de företag som tidigt 
anammade förslagsverksamhet i organisationen. Toyota som är ett föredöme inom 
hela produktionskonceptet har även lyckats med detta område. Några av de 
anledningar som bidragit till Toyotas lyckade förslagsverksamhet är att de som bidrar 
med förslag snabbt får respons på iden vilket tyder på att företaget värdesätter förslag 
samt att de anställda då upplever en känsla av delaktighet. Ledningen granskar de 
inkomna förslagen samt belönar de förslag som är riktigt bra. (Bergman, Klevsjö 
2001) 
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De japanska förslagssystemen skiljer sig från västvärldens eftersom japanerna 
fokuserar på att öka motivationen hos de anställda genom användningen av 
förslagssystemen.  Japanerna betraktar förslagssystemen som en möjlighet att 
tillvarata medarbetarnas erfarenheter kunskaper, synpunkter, och idéer till 
förbättringar samtidigt som medvetenheten om kvalitet ökas.  I västvärlden betonas 
förslagssystemens ekonomiska fördelar och tyngdpunkten läggs på förbättringsarbetet 
som medel att utveckla de anställda i produktionen samt understödja deras lärande i 
arbetet. De ständiga förbättringarna är integrerade i arbetslagens löpande 
verksamheter och arbetslagen har större inflytande i förbättringsarbetet än vad de 
japanska arbetslagen har. Den svenska förbättringsverksamheten karaktäriseras av att 
produktionsledare, tekniker och de olika arbetslagen kontinuerligt kommunicerar med 
varandra. I Japan å andra sidan sker styrningen av förslagsverksamheten till största 
delen av arbetsledare och tekniker, de övriga anställdas inflytande är inte stort. En av 
de mest betydande skillnaderna mellan japan och västvärlden är dock att i Japan utgör 
Kaizen en integrerad del i den övergripande ledningsstrategin. (Imai 1986) 

 I Japan är spridningen av ständigt förbättringsarbete mycket större än i Sverige. Dock 
infördes förslagssystem hos några större svenska företag redan på 1940-talet.  I Japan 
och Korea förekommer förslagsverksamhet, med eller utan belöningssystem i över 
95% av företagen, tillskillnad från Danmark där endast 40-50% av företagen arbetar 
med förslagsverksamhet. Detta tyder på att det fortfarande är stora skillnader mellan 
synsätten på produktion mellan öst och väst. (Nilsson 1999) 

2.4.2 Införning av förslagssystem 

Enligt Imai bör följande punkter betraktas av ledningen så att medarbetarna kan delta 
aktivt i förslagsverksamheten.  

• Visa alltid ett positivt intresse för förbättringsförslag 

• Försök identifiera missnöje och eventuella svårigheter bland de anställda 

• Hjälp medarbetarna att formulera sina idéer om så behövs. 

• Tydliggör målen med verksamheten. Hur många förslag behöver vi denna 
månad? 

• Vilket område behöver fokuseras? 

• Använd tävlingar för att få upp intresset.  

• Implementera accepterade förslag så snart som möjligt. 

(Imai 1986) 

En av grundstenarna för ett framgångsrikt arbete med ständiga förbättringar är alltså 
att bedriva en fungerande förslagsverksamhet. Förslagsverksamheten är enligt 
Axelsson beroende av: 
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• Ledningens engagemang. En återkommande punkt som de flesta författarna är 
överens om. Engagemang skall finnas bland ledarna inom organisationens alla 
nivåer. Det är upp till ledningen att presentera arbetet med ständiga 
förbättringar som en del på agendan. Fokus skall ligga på att förbättra 
processer, inte människor.  

• De anställdas skall utrustas för arbetet med ständiga förbättringar genom stöd 
och utbildning i problemlösningstekniker. Ledarna skall kontinuerligt fråga 
efter förslag och eventuellt hjälpa till med formuleringen av dessa. 

• Smidiga system och procedurer för förbättringsarbetet som regelbundet bör ses 
över. 

• Snabb feedback på inlämnade förslag, poängteras av flera författare.  
Svarstiden är en viktig framgångsfaktor och de inblandade känner en högre 
grad av delaktighet då de ser resultat. Då förslag avslås är det av stor vikt att 
förslagsställaren blir meddelad anledningen till avslaget. 

• Uppmuntran till inlämning av förslag samt ge alltid positiv respons på 
initiativen. Enligt Axelsson är den bästa formen av erkännande att motta 
beröm framför sina kollegor. 

• Processorientering. Medarbetarna bör ha en helhetssyn över organisationen så 
de kan se hur resultatet av förbättringarna påverkar hela verksamheten. 
Helhetssynen kan uppnås genom tvärfunktionellt arbete. 

• Grupporientering. Samarbete mellan kollegor möjliggör diskussion av förslag 
av idéer. 

• Systemet för ständiga förbättringar skall vara flexibelt så att de kan anpassas 
efter förändringar inom organisationen och omvärlden (Axelsson 2000). 

2.4.3 Belöningssystem 

I samband med förslagssystem förekommer ofta användning av så kallade 
belöningssystem. Belöningssystemen syftar till att motivera de anställda att komma 
med förbättringsförslag genom materiella belöningar. Litteraturen är oense om dessa 
typer av system verkligen är relevanta för att kunna driva ett framgångsrikt 
förbättringsarbete och meningarna angående det resultat belöningssystemen medför 
går isär. Enligt Östberg (1999) tillhör de materiella belöningarna begreppet yttre 
motivation. En yttre motivation innebär att belöningen blir målet för att utföra en 
handling. Då detta inträffar faller fokus från utförandet av handlingen. Vid inre 
motivation läggs tyngdpunkten på utförandet av själva handlingen och drivkraften är 
inte det resultat som skall uppnås. Enligt Östberg skall ett belöningssystem grundas på 
den inre motivationen. (Östberg 1999)  

Enligt Kondo (1993) ligger fundamentet till motivation för att utfärda uppgifter i 
kreativiteten och gemenskapen vid utförandet. Materiella belöningar kan skapa 
avundsjuka och dåligt arbetsklimat.  
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2.4.4 Målstyrda grupper 

Målstyrda grupper är ett vanligt förekommande verktyg i arbetet med ständiga 
förbättringar.  Grupperna består vanligtvist av 4-10 stycken deltagare varav en ledare, 
medlemmarna brukar ha olika erfarenheter och kompetenser. Gruppmedlemmarna lär 
sig i vissa fall alla arbetsmoment i den grupp de tillhör för att skapa variation av 
arbetsuppgifterna och kunna vara till hjälp där det behövs. Storleken på grupperna kan 
variera men enligt Karnerud är 4-8 personer att föredra då större grupper lätt bildar 
undergrupperingar. Variationen av gruppmedlemmarna ger möjlighet att kunna utföra 
arbetsuppgifter individer inte skulle klara av att genomföra ensamma. Grupperna 
bidrar till en flexibel organisation med målet att möta kundernas krav på ett så 
effektivt sätt som möjligt. Målstyrda grupper medför fördelar såsom ökad 
produktivitet och kvalitet samt ökad arbetsmotivation. Att de anställda känner 
delaktighet och ser sin del i företagets helhet skapar motivation och engagemang. Som 
vid de flesta omorganiseringar är ledningens stöd betydelsefullt, särskilt då det 
handlar om att byta arbetsrutiner och medföljande ”revir”  

Vid införning av målstyrda grupper måste produktflödet först kartläggas. Vid 
kartläggningen undersöks flödet på djupet med syfte att identifiera problemområden. 
Det är ledningen som sätter upp de övergripande ramarna och målen för de målstyrda 
gruppera. Arbetsledarna bryter i sin tur ner de övergripande målen till del mål som 
sedan verkställs i grupperna. Målen skall vara nära anknutna till kundernas behov, de 
skall vara relaterade till förhöjning av lönsamheten och fokusera på hur 
gruppmedlemmarna kan påverka organisationens övergripande mål. För att de 
målstyrda grupperna skall ge så stor utdelning som möjligt bör uppföljning av 
resultatet genomföras. Resultaten skall delges både ledningen och de berörda för att 
möjliggöra reflektion över graden av måluppfyllelse. (Karnerud 1995)
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3 Genomförande 

3.1 Val av metod  

De metoder som använts för att genomföra denna uppsats är huvudsakligen av det 
kvalitativa slaget. Enligt Holme och Sovang (1997) syftar den kvalitativa studien till 
att samla in fakta om ett problem för att uppnå en högre grad av förståelse. Den 
kvalitativa forskningen bedrevs för att samla in data över företagen Drive Sol 
Worldwide AB och Husqvarna AB: s arbete med ständiga förbättringar. Anledningen 
till att just Husqvarna AB användes för en jämförelse är att företaget har en lång 
historia samt erfarenhet av förändringsarbete och förbättringsarbete Detta arbete 
handlar om att identifiera vilka förutsättningar som krävs för ett lyckat 
förbättringsarbete och hur detta uppnås utifrån teorin, vilket också innebär att studien 
kan ses som kvalitativ. Datainsamlingen skedde främst genom intervju vilket är en del 
av den kvantitativa metoden. (Holme och Sovang 1997) 

3.2 Datainsamling 

Vid datainsamling finns flera metoder att nyttja. Primärdata kallas den information 
som samlas in i syfte att användas som analysunderlag i undersökningen. En annan 
typ av information är sekundärdata som innebär användning av redan insamlad data. 
Denna rapport har inslag av båda dessa typer av insamlingar. Dessa metoder lämpar 
sig olika väl beroende undersökningens karaktär. (Befring 1994)  

De sekundärdata som ingår i detta arbete består företrädesvis av litteraturstudien. 
Primärdata har sammanställts genom de ostrukturerade intervjuer som genomförts på 
företagen Husqvarna AB och Drive Sol Worldwide AB. 

3.3 Litteraturstudie 

Litteraturstudien bedrevs kontinuerligt under arbetets gång. För att samla information 
till rapporten uppsöktes bibliotek i Örebro, Jönköping och Göteborg. Målet med 
litteraturstudien var att skapa en grundförståelse för vad arbete med ständiga 
förbättringar är samt vilka framgångsfaktorer förbättringsarbete har. Exempel på de 
sökord som användes i bibliotekens databaser är: ”Förslagsverksamhet”, ”ständiga 
förbättringar” och ”Lean Production” Den litteratur som använts är av skilda slag, 
både när det gäller författarnas bakgrund och litteraturens ålder. Den största delen av 
litteraturen som använts är max tio år gammal med några undantag, exempelvis Imai 
(1986) Imai ingår i litteraturstudien trots bokens ålder eftersom boken anses ha en 
viktig betydelse för förståelsen av det valda ämnesområdet. 
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3.4 Fallstudie 

Att undersöka ett avgränsat område eller problem inom en begränsad tid kan innebära 
användning av fallstudie. Denna typ av studie lämpar sig väl då processer eller 
förlopp skall studeras. Genom användning av fallstudie uppnås koncentration på en 
specifik händelse och insikt om de parametrar som påverkar den valda händelsen.  
Enligt Bell (2000) finns inga specifika regler eller anvisningar om hur fall studien 
skall bedrivas. Det är upp till forskaren att välja passande tillvägagångssätt. De 
vanligaste insamlingsmetoderna vid fallstudie är dock intervju och observation. (Bell 
2000) 

Denna rapports innehåll har till uppgift att studera framgångsfaktorer för 
förbättringsarbete, undersöka hur förbättringsarbete utförs på Husqvarna AB samt ge 
förslag på rutiner för förbättringsarbete åt Drive Sol World Wide AB. 
Förbättringsarbete kan ses som en process och av denna anledning anser författaren 
att fallstudie kan vara ett lägligt att bruka. Fallstudiens bestod av besök på företagen 
Husqvarna AB och Drive Sol Wordwide AB. Under besökens gång visade Husqvarna 
AB hur processen för förbättringsverksamheten gick till i praktiken. Fallstudien på 
drive Sol Worldwide AB syftade till att undersöka om och hur företaget arbetar med 
förbättringar i dagsläget samt finna förståelse för önskemål på kommande 
förbättringsarbete. 

3.5 Intervju 

En av de mest förekommande insamlingsmetoderna för data är intervju. Enligt 
Hartman (2004) kan ostrukturerade intervjuer liknads vid samtal då inga helt 
förutbestämda frågor ställts. Respondenten har enligt Hartman genom det fria samtalet 
själv möjlighet att påverka samtalets riktning. För att lyckas genomföra en intervju av 
detta slag påpekar dock Hartman vikten av att vara väl förbered inför intervjun. 
Förberedelsen kan bestå av framtagning av teman samt en intervjuguide för att få 
skapa fokus för samtalet.   

De ostrukturerade intervjuerna har ägt rum både på Drive Sol Worldwide AB och på 
Husqvarna AB. Syftet med intervjuerna var att kartlägga nuvarande 
förbättringsarbetet på de båda företagen. På Drive Sol Worldwide AB skedde de 
ostrukturerade intervjuerna med Kvalitetschefen, produktionschefen och en Quality 
Engineer. De som intervjuades på Husqvarna AB var en montör och en Lean 
Koordinator. Förberedelserna inför de ostrukturerade intervjuerna bestod främst av 
tankeverksamhet kring intervjuernas syfte samt en uppställning ämnen för att 
underlätta uppfyllelsen av intervjuernas mål. De flesta intervjuerna genomfördes för 
att skapa en uppfattning av förbättringsarbetet hos de båda företagen. Då det uppkom 
frågor under intervjuns gång ställdes dessa. Efter intervjuernas avslutande strävade 
författaren att snaras möjligt sammanställa den inkomna informationen, detta för att 
undvika eventuella bortfall av fakta. 
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3.6 Metodkritik  

Trotts försöket att hålla den största delen av litteraturen ung kan litteraturen upplevas 
omodern eftersom arbetet med ständiga förbättringar kan ses som en trend och att nya 
teorier och idéer om ämnet ständigt uppstår.  

För att få en så rättvis bild av ämnet ständiga förbättringar kunde ännu fler författares 
verk ha använts. Detta för att skapa en så opartisk uppfattning om ämnet eftersom 
läsare kan färgas av författarnas åsikter om endast ett fåtal författare använts.  

Fallstudien kunde ha breddats genom att undersöka förbättringsarbetet på fler företag. 
Detta skedde inte på grund av tidsbrist. Fallstudien kunde också ha fördjupats på en 
speciell inriktning, exempelvis med fokus på enskilda arbetsmoment eller ledtider.  

En stor del av resultatet från kartläggningen av nuvarande förbättringsarbetet har 
framtagits med hjälp av observation och ostrukturerade intervjuer. Detta innebär att 
det föreligger en risk att författaren har gjort en personlig tolkning av resultatet vilket 
minskar reliabiliteten. Detta kunde ha undvikits om förutbestämda frågor ställts under 
intervjutillfällena men eftersom intervjuerna syftade till att ge en uppfattning om det 
nuvarande förbättringsarbetet var det svårt. För att ge en tillförlitlig bild av 
förbättringsarbetet har anställda på företagen läst igenom arbetet och kontrollerat att 
uppgifterna stämmer.  

 

3.7 Metoddiskussion 

Den intervju av montör som skedde på Husqvarna AB hade som syfte att belysa 
perspektivet på arbetet med ständiga förbättringar från en anställd, icke medlem i 
ledningen som redan erfarit förbättringsarbete. Någon intervju av montör vid Drive 
Sol Worldwide utfördes inte eftersom företaget ännu inte bedrivit arbete med ständiga 
förbättringar. Det kunde dock vara av intresse att intervjua montörer vid Drive Sol 
Worldwide för att ingående kartlägga mentaliteten angående förbättringsarbete. 
Denna information skulle kunna ha används för att förbereda och 
implementeringsprocessen av Kaizen vid Drive Sol Worldwide AB.    

Ett alternativ till upptagning av information vid intervjuerna kunde ha varit att spela in 
samtalen med hjälp av ett fickminne eller dylikt. Detta kunde reducera risken för 
bortfall av information.  
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4 Resultat 

4.1 Fallstudie på Husqvarna AB 

4.1.1 Intervju av montör på Husqvarna AB 

Den montör som intervjuats har anställning på Husqvarna AB´s motorsågtillverkning 
och är en av dem som har erfarit förbättringsarbete utifrån personalens perspektiv.  
När arbetet med ständiga förbättringar inleddes för en tid sedan blev den intervjuade 
montören tilldelad en post som inspiratör för sitt arbetslag vid den lina montören 
arbetar. Förbättringsarbetet startade enligt montören mycket positivt. Ledningen var 
engagerad och införde förbättringsmöte med arbetsgruppen en timme i veckan då 
förbättringsförslag skulle diskuteras. Vid överenskommelse om förbättringsförslag 
skulle ett formulär fyllas i. Formuläret angav vem förslagsställaren var, vem som hade 
ansvar att utföra förbättringen samt när arbetet skulle vara utfört. Efter att åtgärden 
vidtagits skulle arbetet utvärderas och fotograferas. Utöver dessa möten samlades de 
utsedda inspiratörerna till möten för att gå igenom de förslag som grupperna lämnat 
in. Då förslag godkändes utsågs en ansvarig för förbättringen. Vid de tillfällen då 
förslaget berörde en högre instans eller annan avdelning hade en ansvarig till uppgift 
att föra ärendet vidare 

Trots den lovande starten av förbättringsarbetet har motorsågsavdelningen på 
Husqvarna idag inga synliga tecken på att de bedriver ett kontinuerligtarbete med 
ständiga förbättringar. Den förslagstavla som sattes upp då förbättringsarbetet 
inleddes har enligt den montör som intervjuats tagits ner på grund av att satt i vägen. 

Montören är inte helt säker på varför förbättringsarbetet inte implementerades i den 
mån som man från början hade hoppats på. Trots ledningens engagerade försök att 
ändra tankesättet hos de anställda uppstod inte den grad av kommunikation och 
förståelse för ledningen och de anställdas situationer som vore önskvärd. Ledningen 
saknade förståelse för att personalen inte hade tillräckigt med tid att lägga ner på 
förbättringsarbetet eftersom deras arbetsscheman redan från början var fulla av 
aktiviteter. Den bristande kommunikationen framträdde även inom den egna 
arbetsgruppen när personalen var oense om vilken nivå förbättringsarbetet skulle 
utföras.  En annan tänkbar bidragande orsak till varför förbättringsarbetet avtog kan 
vara att det skapades en press på de anställda att komma med förslag. Den naturliga 
uppkomsten och kontinuiteten av förslag saknades. 

Montören har trots svårigheterna vid införningen av förbättringsarbetet en positiv syn 
på förbättringsarbete av detta slag. De främsta anledningarna till den positiva synen är 
det genom arbetet skapas delaktighet och en variation av arbetsuppgifterna uppnås. 
Det är enligt montören mer värt än belöningar i form av högre lön. Montören har en 
önskan om att gå tillbaka och återuppta det arbetet med ständiga förbättringar som en 
gång infördes. Detta tycks dock dröja eftersom återupptagandet ständigt skjuts på 
tiden. 
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4.1.2 Intervju av Lean koordinator på Husqvarna AB 

4.1.2.1 Nulägesbeskrivning av förbättringsarbetet 

Produktionsavdelningen på Husqvarna AB:s tillverkning av motorsågar införde 
förbättringsarbete i likhet med arbete med ständiga förbättringar redan på 90-talet. Då 
utgjordes förbättringsarbetet av tvärfunktionella arbetsgrupper som i slutet på 2000-
talet resulterade i en form av målstyrda grupper. Dessa grupper vars deltagare är 
särskilt utvalda att ansvara för förbättringsarbetet, samlas till möten en gång per 
månad. Det är verkstadschefen som leder mötena och för övrigt deltar 
produktionstekniker, konstruktörer, produktionsplanerare och kvalitatörer. Gruppen 
samlas en gång i månaden och håller forum då förbättringsförslag diskuteras. På 
denna nivå gäller endast förbättringsarbete rörande produkten. Övriga 
förbättringsförslag omhändertas av förslagskommittén som beskrivs i kommande 
avsnitt. Enligt den Lean koordinator som intervjuades gynnar denna form av 
tvärfunktionellt arbetssätt kommunikationen mellan företagets avdelningar. Då 
människor från olika delar samlas på detta sätt uppkommer förståelse för varandras 
arbete. Förslagen diskuteras men registreras inte i samband med forumen. Förslagen 
kan komma ifrån flera håll.  

Den kvalitatör som deltar i PFG-gruppen fungerar som språkrör mellan linornas 
arbetsgrupper och PFG-gruppen. Det är kvalitörens ansvar att fånga upp och medla 
vidare de förslag som montörer har till PFG-gruppen. Förslag beträffande produkten 
som rör produktionen bedöms av produktionsteknikern. Det är produktionsteknikerns 
ansvar att fylla i en remiss beträffande förslaget som sedan skickas vidare till högre 
beslutsfattande instans.  

4.1.2.2 Förslagsverksamhet 

Förbättringsarbetet beträffande övriga förslag behandlas enligt klassisk 
förslagsverksamhet. Dessa förslag är vanligtvis av mindre karaktär och har sitt 
ursprung från montörer. Förslagen kan gälla allt ifrån ändring av position av 
papperskorgar för att minska avstånd till att byta gardiner i personalrummet för att 
skapa trivsel. I vissa fall kan dock även förslag av omfattande karaktär omhändertas 
genom detta system. Denna typ av förslagsverksamhet påbörjades redan på 70-talet. 
Förslagsverksamheten syftar till att stimulera de anställda till medvetenhet i det 
fortlöpande rationaliseringsarbetet, och därigenom tillvarata deras kunnande, 
praktiska erfarenheter och intresse för sitt arbete, samt att stärka den personliga 
insatsens betydelse. Förslagsverksamheten omfattar alla enheter inom Husqvarna AB 
och förslagen handlägges av den lokala förslagskommittén.  Förslagsverksamheten 
fungerar väl, många förslag lämnas in och utfallet av antal genomförda förbättringar 
är högt. (Se bilaga 1) 



 Resultat 

28 

Förslagsverksamheten omfattar Husqvarnas AB´s samtliga fabriker och systemet 
bedömer förslag som kan medföra arbetsbesparing, materialbesparing, förbättring av 
arbetsmetoder, förbättringar avseende skydds-, utbildnings-, trivsel-, och miljöfrågor. 
Förslagsverksamheten omfattar dessutom förslag som kan bidra till en förbättrad 
organisation och förbättring av produkter och nykonstruktion. Då någon av de 
anställda har ett förslag i fylls en förslagsblankett där förslagets karaktär och 
förslagsställarens personuppgifter anges. Därefter skickas en remiss till 
förslagskommittén. Enligt den Lean Koordinator som intervjuats finns dock önskemål 
om att förkorta ledtiden för den process som tillhör förslagsverksamheten. Detta 
eftersom det föreligger en viss risk att förslag blir liggande och därmed outredda. Den 
intervjuade personen betonar i samband med detta vikten av att arbeta med tydliga, 
okomplicerade och visualiserade metoder. 

4.1.2.3 Förslagskommittén 

Förslagskommittén består av representanter från företagets ledning, diverse 
tjänstemän samt kollektivanställda. Förslagskommittén har till uppgift att bedöma de 
inkomna förbättringsförslagen, stimulera förslagsverksamheten samt föra 
förslagsverksamheten framåt, exempelvis genom effektivisering. När 
förslagskommittén ser en potential hos ett förslag beträffande produkten skickad en 
remiss till berörd avdelning, exempelvis produktionsteknikern. Då förslaget godkänns 
skickas ytterligare en remiss till företagsledningen som sedan har den avgörande 
positionen för förslagets framtid. 

4.1.2.4 Belöningssystem 

Då förslag anses innebära besparingar för företaget belönas förslaget. Till grund för 
belöningen är att förslaget måste tillämpas. Förslagen bedöms angående dess 
användbarhet, dess ekonomiska kvalitet och dess värde för företaget. Då 
förslagskommittén beslutat att belöna inkomna förslag diskuteras belöningens 
omfattning och meddelar sedan vad som överenskommits till ledningen som har avgör 
om beslutet skall belönas. Den Lean koordinator som intervjuats har en positiv 
inställning till belöningssystem så länge de främjar en drivkraft för förbättringsarbetet. 
Då förslag innebär en vinst för företaget kan vinsten beräknas genom en formel. 
Beroende på vinstens storlek belönas förslagsställaren.  Minimibeloppet för ersättning 
är 200 kronor. Då förslagens värde inte kan fastställas används en särskiljd 
ersättningsskala som med hjälp av poängsättning av förslaget skall fungera 
vägledande. Ersättningen bedöms efter poängresultatet.  

4.1.2.5 Framtida förbättringsarbete 

För att få mer kunskap i ämnet ständiga förbättringar har den Lean Koordinator som 
intervjuats gått på kurs som hölls av organisationen ”Centrum för ständiga 
förbättringar” Kursen betonade vikten att använda verktyg för att underlätta arbetet 
med ständiga förbättringar. Ett av de verktyg som uppmärksammades på kursen var 
”5S” Husqvarna skall därför inom kort starta upp arbete enligt metoden för 5S. 
Arbetet skall inledas med en tre veckor lång utbildning i ämnet, detta för att uppnå en 
ännu högre grad av förståelse för ämnet.  
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4.2 Fallstudie på Drive Sol Worldwide AB  

4.2.1 Nulägesbeskrivning  

Drive Sol Worldwide uppmanas att arbeta med ständiga förbättringar från fler håll än 
företagsfilosofin Lean Production. Den övergripande ramen för Drive Sol World 
Wides förbättringsarbete kommer från ISO/TS 16 949:2002 och är ett kvalitets system 
som är utarbetat för fordonsindustrin och dess underleverantörer. Kvalitetssystemet 
grundar sig i det moderna kvalitetstänkandet som finns i ISO 9000-serien och ersätter 
andrapartsstandarder för kvalitetssystem hos fordonsleverantörer. Detta är en typ av 
certifiering som säkerställer rätt kvalitet. ISO/TS är inte en standard, snarare en 
teknisk specifikation och innehåller flera av de kvalitetskrav som finns globalt inom 
fordonsindustrin. ISO/TS anger i punkt 8.5.1 att organisationen ständigt skall förbättra 
kvalitetsledningssystemet . Där efter uppmanar ISO/TS organisationen till att 
definiera en process för ständig förbättring. 

Drive Sol Worldwide har fått generella riktlinjer för förbättringsarbetet av kunden 
General Motors som berör alla General Motors leverantörer. Riktlinjerna går under 
namnet G8 och definierar General Motors leverantörers ansvarsförbindelse att föra ett 
ständigt förbättringsarbete. Förbättringsarbetet har enligt G8 till syftet ett gälla de 
aktuella produkterna samt deras tillverkningsprocesser, detta för att reducera variation 
och slöseri och försäkra att processen har stabilitet och kappabilitet.  

4.2.2 Förbättringsarbetet i dagsläget 

Trots uppmaningen att arbeta med ständiga förbättringar så förekommer det i 
dagsläget inget organiserat förbättringsarbete som tar till vara på idéer eller förslag. 
Då någon av de anställda har förslag finns det alltså inget system för att tillvara ta 
förslagen. Företaget saknar en infrastruktur som möjliggör ett effektivt 
förbättringsarbete. Detta innebär att företaget går miste om förbättringsförslag. De 
anställda har överlag en positiv inställning till förbättringsarbete sedan företaget 
startade införningen av Lean Production. Det är svårt att fastställa den övergripande 
uppfattningen om dagens förbättringsarbete eftersom företaget fortfarande är i 
övergångsfasen till Lean Production och ännu inte utvecklat någon konkret form av 
förbättringsarbete. Ledningen har dock stora förhoppningar på det förbättringsarbete 
som i framtiden skall bedrivas och mentaliteten till förändringar har sedan införandet 
av Lean Production förbättras.  Drive Sol Worldwide AB har en önskan om att starta 
upp och arbeta konsekvent med ständiga förbättringar men för att de anställda skall 
kunna ge förbättringsförslag behövs rutiner. Företaget saknar en mall som anger hur 
personalen skall gå till väga vid förslagsarbetet. Att organisera ett förbättringsarbete 
är en tidskrävande process och företaget har inte startat processen på grund av 
tidsbrist.  
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4.2.3 AM Hultin 

Drive Sol Worldwide AB har förberett det kommande förbättringsarbetet genom att 
utveckla ett datorsystem som kallas AM Hultin. I detta dataprogram kan registrering 
av förbättringsförslag ske. Programmet är ännu inte fullt utvecklat och behöver 
anpassas till det system för förbättringsarbete som företaget skall tillämpa. Det mest 
betydelsefulla med dataprogrammet är att det skall relateras till PDCA-cyklen.  Det är 
enbart ledningen och vissa andra utvalda som exempelvis produktionstekniker och 
underhållspersonal som har tillgång till AM Hultin. Programmet används i dagsläget 
inte av övrig personal men detta kan ändras i framtiden. En annan förberedelse för det 
kommande förbättringsarbetet är den tavla som företaget satt upp inne i ett 
konferensrum Denna tavla kallas för ”löpande ändring” och berör de ändringar som 
företaget skall genomföra på ledningsnivån. En stor fördel för utvecklingen av 
förbättringsarbetet är att ledningen och de anställda visar stort intresse för att starta 
upp ett förbättringsarbete 

 

4.3 Analys 

4.3.1 Analys av intervju av montör 

Intervjun av montören på Husqvarna AB´s avdelning för tillverkning av motorsågar 
visar att det förekommer ett glapp mellan teori och praktik vid förbättringsarbete. 
Trots ledningens engagemang och de anställdas hängivenhet till ändringarna i 
organisationen så nådde arbetet inte fram. Detta tyder på att även om ledningen och de 
anställda är väl pålästa och förberedda för förbättringsarbetet samt att 
implementeringen sker i enlighet med teorin, så går det inte att gardera sig mot 
oförutsedda händelser. Det förekommer svårigheter att hantera reaktionerna hos de 
anställda vid förändring av arbetsrutiner, detta då människor ofta identifierar 
förändring med risk. Vid implementering av förändringsarbete sker vanligtvis en 
omfördelning av roller vilket kan orsaka starka reaktioner i arbetsgrupperna. 

För att få arbetet med ständiga förbättringar till att vara den naturliga del av det 
dagliga arbetet som teorin önskar bör ständigt förbättringsarbete schemaläggas. Detta 
för att de anställda inte skall uppleva att förbättringsarbetet konkurrerar tidsmässigt 
med det ordinarie arbetet. För att implementeringen sedan skall slutföras krävs en 
kontinuerlig kommunikation mellan arbetsledningen och de anställda. 
Kommunikationen skall bidra till att öka förståelsen för de anställdas arbetssituation 
och därmed kan eventuella oförutsedda händelser förhoppningsvis undvikas.  

För att få förbättringsarbetet att fortgå bör så okomplicerade tillvägagångssätt 
användas. De procedurer som krävs för att genomföra föra förbättringsarbetet bör vara 
så lätthanterliga och enkla som möjligt. (Se exempel på upplägg av förslagsblankett i 
bilaga 2) 

 



 Resultat 

31 

4.3.2 Analys av intervju med Lean Koordinator på Husqvarna AB 

Husqvarna AB är ett företag som har överlevt ett helt sekel på marknaden. Husqvarna 
AB har under årens lopp haft ett brett utbud av produkter. Företaget satsar 
kontinuerligt resurser på att utveckla befintliga produkter och innovationer. 
Kundernas önskemål på produkterna prioriteras högt och företaget arbetar dessutom 
för att hålla intresset för produkterna högt hos medarbetarna. Ju intresserad personalen 
är för utvecklingen av produkter desto större blir engagemanget för de ständiga 
förbättringarna. Intresset för förbättringsarbetet syns i statistiken för inlämnade och 
utförda förbättringsförslag. (Se bilaga 1). Som kan ses i bilaga 1 är andelen 
genomförda förslag högt. En del år är andelen genomförda förslag till och med högre 
än andelen inlämnade förslag. Detta kan bero på att förslag från föregående år 
genomförs påföljande år vilket tyder på att ledtiden i vissa fall är lång. För att kunna 
erbjuda förslagsställarna snabb feedback på inlämnade förslag bör ansträngning göras 
för att korta ned dessa ledtider. 

De anställdas intresse för arbetet med ständiga förbättringar stimuleras förmodligen 
också till stor del av det belöningssystem som används. Trots att de råder delade 
meningar angående belöningssystemens inverkan kan Husqvarna AB uppvisa goda 
resultat i förslagsverksamheten vilket tyder på att belöningssystemet är effektivt. 
Skulle företaget inte använda belöningssystem finns en risk att antalet inlämnade 
förslag minskar. De anställda kan undvika att arbeta fram förslag och presentera dem 
för den ansvarige, detta eftersom det föreligger en risk att den ansvarige då får äran 
utan att ha legat bakom idén.  

 Den framåtsträvande anda som råder har format företaget samt legat till grund för den 
befintliga marknadspositionen. Företaget har sett de positiva effekterna av 
förbättringsarbete vilket kan ha bidragit till att ständiga förbättringar nu prioriteras så 
högt. Företagets ledning är välförstådd med vad som krävs av en organisation för att 
medla vidare den affirmativa inställningen beträffande förbättringsarbete till 
medarbetarna. Den infrastruktur som finns fokuserar på processer vilket enligt 
teoristudien är en framgångsfaktor för förbättringsarbetet. En annan anledning till 
varför förbättringsarbetet fungerar väl på Husqvarna AB är att ledningen och de 
anställda hålls uppdaterade genom utbildningar och kurser. Eftersom företaget i 
framtiden skall införa förbättringsverktyget 5S tyder det på att företaget inte nöjer sig 
med den befintliga situationen för förbättringsarbetet. Nya metoder och 
tillvägagångssätt söks kontinuerligt för att ytterligare effektivisera förbättringsarbetet. 

Vid jämförelse med de två anställda som intervjuats på Husqvarna AB uppkommer 
skillnader av synsättet på förbättringsarbetet. Den montör som intervjuats upplever att 
det inte förekommer förbättringsarbete i den mån som från början hade önskats. Det 
gemensamma för båda intervjuer är dock eftersträvan om att utveckla arbetet med 
ständiga förbättringar. Denna eftersträvan tyder på att mål för förbättringsarbetet har 
formulerats vilket medfört att ständiga förbättringar har blivit en naturlig del av 
arbetet. 
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4.3.3 Analys av fallstudien på Drive Sol Worldwide AB 

Ledningen och de övriga anställda på Drive Sol visar ett stort intresse för att införa 
förbättringsarbete. Företagsklimatet verkar lämpat för denna typ av införande 
eftersom de redan genomgått en omvälvande förändring av organisationen då Lean 
Production infördes. Införandet av Lean Production går mycket positivt och har 
bidragit till positiva resultat som alla de anställda fått ta del av. De anställda har 
genom vetskapen om det goda resultatet fått insikt om deras individuella prestationers 
betydelse för organisationens helhet. Denna insikt skapar motivation oh engagemang 
vid förändringar och förbättringsarbete.  

Den positiva erfarenheten av förändring kan ha stärkt de anställdas självförtroende 
och torde tyda på att implementeringen av arbetet med de ständiga förbättringarna kan 
ske relativt problemfritt. Det är dock viktigt att ha i åtanke att det inte går att gardera 
sig fullständigt mot oförutsedda händelser. Som intervjun av montören på Husqvarna 
visade så fungerar inte alltid implementeringen av förbättringsarbetet enligt 
planeringen. Då flertalet av personalen har varit anställda en längre tid kan tidigare 
ledningsfilosofier vara djupt inrotade i personalens tankesätt. Den förändring av 
personalens mentalitet som är nödvändig för användning av kaizen kan därför 
förlänga införningsprocessen av förbättringsarbetet. 

 

4.4 Förslag på upplägg av arbetet med ständiga 
förbättringar hos Drive Sol Worldwide AB 

Det är viktigt att det förändringsarbete som krävs för att Drive Sol World Wide AB 
skall kunna bedriva arbete med ständiga förbättringar sker i små steg. Det 
förbättringsarbete som skall startas bör redan från början ha ett övergripande fokus på 
företagets processer och övergripande mål för förbättringsarbetet bör uppsättas. 
Ledningen bör i förväg fastställa hur mycket resurser som skall läggas på 
implementeringen av Kaizen och därefter avgöra hur processen skall gå till. 
Implementeringens omfattning styrs i hög grad av de resurser som avsätts för 
förbättringsarbetet. För att implementeringen så småningom skall omfatta alla 
företagets processer bör en implementeringsstrategi utformas. Strategin bör klargöra 
ordningen för var i organisationen arbetet skall starta och den efterföljande ordningen. 
Detta möjliggör kontroll och hushållning av de resurser som skall läggas på 
implementeringen. 
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Då Drive Sol i dagsläget inte har någon organiserad förslagsverksamhet går de miste 
om möjligheter till förbättringar. Fallstudien från Drive sol visade att den främsta 
anledningen till varför företaget inte kan bedriva ett effektivt förbättringsarbete är att 
de saknar nödvändiga förutsättningar. För att starta förbättringsarbetet krävs en 
omorganisering där infrastrukturen klargör ansvar, rollfördelning och kompetenser 
samt tydliga rutiner för hur en idé skall tillvaratas, genomföras och följas upp. Det 
kommer att krävas ett stort engagemang från ledningens sida för att starta upp 
förslagsverksamheten men detta tycks inte bli något problem eftersom företaget är 
förändringsbenäget. Då de tydliga tillvägagångssätten saknas i dagsläget uppstår långa 
hanterings tider som kan orsaka minskad motivation till att ge förbättringsförslag.  
Den omorganisering som medföljer vid beslut om implementering av Lean Production 
och Kaizen innebär stora förändringar, dels av företagets riktning och sättet företaget 
tänker på. Det är viktigt att ha i åtanke att omorganisering likt denna kräver 
tidsmässigt tålamod 

4.4.1 Införning av målstyrda grupper 

Drive Sol Worldwide har själva kommit fram till slutsatsen att arbetet med ständiga 
förbättringar kommer att ske i tre olika nivåer. De olika nivåerna är målstyrda 
grupper, ledningssystem och övrigt. De målstyrda grupperna som enligt 
litteraturstudien bör bestå av 4-8 personer effektiviserar förbättringsarbetet men det är 
av stor vikt att det inom dessa grupper förekommer en tydlig rollfördelning. Ledare 
för de målstyrda grupperna bör utses och dessa är skyldiga att uppmuntra och 
motivera alla anställda till att komma med förbättringsförslag. Det handlar om att 
övertyga de anställda att de själva har förmågan att kunna ändra sin arbetssituation 
och bidra till verksamhetens utveckling. För att få de anställda att finna möjligheter 
till förbättringar bör ledarna också uppmuntra personalen till att kritiskt granska alla 
arbetsmoment. Då förbättringsförslag eller problemsituationer uppkommer i de 
målstyrda grupperna skall arbetsgången i så stor mån som möjligt utföras i den 
målstyrda gruppen.  

För att få struktur på arbetet med de ständiga förbättringarna bör förslagsvis ledarna 
för de målstyrda grupperna eller och/eller andra lämpliga samlas. Dessa skall 
kontrollera och övervaka förbättringsarbetet genom så kallade förbättringsgrupper. 
Förbättringsgrupperna skall träffas regelbundet, förslagsvis varannan vecka, detta för 
att skapa kontinuitet i förbättringsarbetet. För att undvika bortprioritering av 
förbättringsarbetet kan tid för förbättringsarbetet föras in på de anställdas ordinarie 
scheman. 
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4.4.2 Användning av PDCA-cykeln 

Framtagningen av förslag skall enligt företagets önskan och med stöd från teorin, utgå 
från checklistor/blanketter som bygger på Demnings PDCA-cykel. Denna 
problemlösningscykel är passande för framtagning av potentiella förbättringar 
eftersom den är logiskt uppbyggd samt relativt okomplicerad att använda. Till 
checklistorna kan lämpliga förbättringsverktyg användas, exempelvis orsaks-verkan-
diagram. Förbättringsförslagen skall presenteras på enkla blanketter. Detta innebär att 
förslagsställaren själv kan använda PDCA-cykeln vilklet medför att de anställda får en 
större delaktighet i förbättringsarbetet och därmed ökar deras engagemang och 
motivation.  

De blanketter och checklistor som förslagsställarna fyller i skall alltså utgå från 
PDCA-cykeln där dessa steg skall ingå: 

Planera - Identifiera problemet. Faktainsamling, kontrollera dagsläget genom 
exempelvis mätning. Kategorisera problemet och fastställ framtida mål. Vad är 
problemets grundorsak? Identifiera möjliga lösningar och välj den lämpligaste. 
Upprätta därefter en handlingsplan som anger vad som skall utföras, vem som är 
ansvarig och när det skall vara klart.  

Gör - Ledaren för den aktuella målstyrda gruppen skall därefter utse en eller flera 
som är ansvariga för att förbättringsarbetet genomförs. Identifiera därefter den 
lämpligaste lösningen och dokumentera kontinuerligt hur arbetet går. Uppstod 
problem?  

Studera - Jämför resultatet med läget innan åtgärden vidtogs. Undersök om åtgärden 
ledde till den avsedda förbättringen. Jämförelsen av nivån före och efter åtgärd  

Lär - Kom underfund hur den nya nivån skall bibehållas. Då önskat resultat inte 
uppnåtts bör cykeln köras ytterligare ett varv. Utvärdera och dra lärdom av 
förbättringsarbetet, detta kan till exempel ske genom mätning. 

 

Figur 5: Förslag på processen för förbättringsarbete baserat på PDCA-cykeln. (Fritt 
från Bergman & Klevsjö 2001) 

Beslut 

Nedläggning 

Utred- 
ning 

Genom- 
förande Uppfölj

-ning 

Förslag 



 Resultat 

35 

4.4.3 Tillvaratagning av förbättringsförslag 

Då PDCA-cykeln använts och ett förbättringsförslag framtagits och presenterats på en 
blankett skall förslaget lämnas till närmast ansvarig, förslagsvis ledaren av den 
aktuella målstyrda gruppen. (Se förslag på upplägg av förslagsblankett i bilaga 2) 
Ledaren bedömer då potentialen hos den tänkta förbättringen och om lösningen 
upplevs som relevant registreras förslaget i Am Hultin. Som litteraturstudien visade är 
det av stor vikt att personalen snabbt får feedback på inlämnade förslag. För att detta 
skall vara möjligt gäller det att hålla så mycket av beslutsfattandet som möjligt hos 
ledarna för de målstyrda grupperna.  

Ett alternativ till tillvaratagningen av förbättringsförslag är att förslagsställaren själv 
registrerar förslaget direkt i AM Hultin varpå utvärdering av förslaget sker i ett möte 
mellan ledarna för de målstyrda grupperna och övrig berörd personal. För att detta 
skall vara möjligt måste alla ha tillgång till AM Hultin. Att låta en större andel av 
personalen använda programmet kan innebära att ledtiden för hela 
förbättringsprocessen förlängs eftersom all personal inte har datavana. Förlängning av 
ledtiden bör undvikas i så stor mån som möjligt Då förslagen är av omfattande 
karaktär skall ärendet föras vidare till en högre instans, exempelvis ledningen och 
övriga berörda. Risken då beslut om genomförande av förslag inte hålls på en lägre 
instans är dock att mötena blir långdragna eftersom tiden kan gå åt att avslå olämpliga 
förslag i stället för att åtgärda problem och föra förbättringsarbetet framåt. Vid detta 
tillvägagångssätt finns också risk att det uppkommer en lucka i informationsflödet 
mellan förslagsställaren och den beslutsfattande ledningen. Detta kan innebära att den 
snabba feedbacken som enligt teorin är så viktig uteblir. 

Då ledarna får tillräckligt stora befogenheter för att besluta om förslag sker 
kommunikationen snabbare vilket möjliggör ett snabbt utförande av förslaget och 
förslagsställarens delaktighet i processen blir högre. Då ledaren anser att förslaget 
skall gå till en högre beslutsfattande nivå, exempelvis då förbättringsförslaget skulle 
överstiga budget eller av någon annan anledning är för omfattande skall förslaget 
föras vidare via en remiss till ledningen där det presenteras på ledningens 
förslagstavla som redan existerar. Det är dock av stor vikt att förslaget ändå 
registreras i AM Hultin och på förslagstavlan så att förslagsställaren och övrig 
personal kan ta del av resultatet och se vem som stod för idén. Vid situationer där 
förslag leder till missgynnsamma resultat för personalen (exempelvis då förslag leder 
till rationalisering av anställda) kan förslagsställarens identitet behöva skyddas. 
Ledarna för de målstyrda grupperna bör därför undersöka förslagets karaktär och 
avgöra om förslagsställaren skall hållas anonym inför övrig personal. 
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När förbättringsförslaget registrerats i Am Hultin blir det tillgängligt för ledarna för 
de målstyrda grupperna och de övriga från personalen som har tillgång till 
dataprogrammet. Det är dock ytterst betydelsefullt att all berörd personal skall få se de 
förslag som lämnats in. Detta uppnås då de förslag som godkänts av ledaren för den 
målstyrda gruppen presenteras på en anslagstavla. Dessa anslagstavlor skall sitta så att 
varje målstyrd grupp kan visualisera vilka förslag som ställts. Anslagstavlan skall 
ange antalet inlämnade förslag, vilka förslag som är under åtgärd samt vilken tidpunkt 
de inlämnade förslagen skall vara åtgärdade. Dessutom skall de framgå av 
anslagstavlan vem förslagsställaren är. Dessa anslagstavlor kan fungera 
motivationshöjande på flera sätt. Förslagsställaren får en sorts bekräftelse då dennes 
namn presenteras så all personal kan se vem som stod bakom idén. Personalen får 
också visshet om att de kan påverka sin situation och att de är en viktig del av 
företagets helhet som enligt teoristudien var betydelsefullt. Anslagstavlan kan 
dessutom skapa en tävlingsanda mellan de målstyrda grupperna eftersom grupperna 
kan se varandras antal inlämnade förslag.  

4.4.4 Genomförning av förbättringsförslag 

Vid genomförandet av förslag är det viktigt att förslagsställaren är delaktig. Detta för 
att förslagsställaren ska vara aktiv i så stor del av processen som möjligt eftersom det 
ökar motivationen och ansvarskänslan. Då förslagsställare själva ligger bakom 
förbättringsförslag som skall genomföras minskar förmodligen förändringsmotståndet 
och arbetet med de ständiga förbättringarna kan ske på ett smidigare sätt. När förslag 
väl har genomförts skall uppföljning av resultaten ske. Denna del av förbättrings 
arbete är enligt teoristudien av stor vikt. Uppföljningen visualiseras då alla förslag 
registrerats i AM Hultin samt genom registreringen på förslagstavlorna. Det är enligt 
litteraturstudien och de intervjuer som genomförts viktigt att så mycket som möjligt 
av uppföljningen av förbättringarna sker visuellt. 

4.4.5 Belöningssystem 

Som litteraturstudien visade är meningarna skilda angående belöningssystemens 
effekter.  Belöningssystemens konsekvenser är en känslig fråga, detta eftersom 
litteraturens åsikter går isär. Som fallstudien på Husqvarna AB visade kan 
belöningssystemen fungera stimulerande för inlämning av förbättringsförslag. 
Belöningssystem kan alltså fungera i vissa situationer. Författaren rekommenderar 
dock utifrån fallstudien på Husqvarna AB att Drive Sol Worldwide AB bör belöna 
förslag som inger företaget stora besparingar. Belöningssystemet bör enligt 
litteraturen ge förslagsställaren en form av inre stimulering. 
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5 Slutsats och diskussion  

De framgångsfaktorer för förbättringsarbete som identifierades i litteraturstudien kan 
sammanfattas enligt följande; Ledarna har ett stort ansvar att skapa vilja och 
engagemang för deltagande i förbättringsarbetet samt själva delta i förbättringsarbetet. 
För att förbättringsarbetet skall kunna bedrivas krävs att rätt förutsättningar skapas. 
Organisationens infrastruktur skall vara anpassad till förbättringsarbetet, fokus bör 
ligga på företagets processer. Då processerna uppmärksammas och förbättras 
kontinuerligt förbättras också hela företagets verksamhet. Rutinerna för 
förbättringsarbetet skall vara tydliga och deltagarna skall vara väl införstådda i de 
metoder som förbättringsarbetet innebär. Registrering och uppföljning av resultaten 
skall ske kontinuerligt samt visualiseras för deltagarna. 

Som resultatet av denna rapport anger så förekommer i dagsläget inget organiserat 
förbättringsarbete på Drive Sol Worldwide AB. En av bristerna för framgångsrikt 
förbättringsarbete är att företaget saknar rätt förutsättningar. Drive Sol Worldwide AB 
har ingen infrastruktur som lämpar sig för förbättringsarbete eftersom det inte finns 
några klara rutiner eller tillvägagångssätt för hur hanteringen av en idé till utförd 
förbättring skall ske. Det saknas en klar och tydlig rollfördelning som anger ansvar 
och befogenheter. Företagets ledning är dock engagerad för att starta upp och bedriva 
arbete med ständiga förbättringar vilket kan ses som en styrka. Företaget har under de 
senaste åren genomgått en omfattande förändringsprocess i och med införandet av 
Lean Production, detta är ett tecken på att företaget har befogenheter för att genomgå 
omställningar. De anställda har sett de positiva effekterna som införandet av Lean 
Production har åstadkommit och detta har överlag skapat en vilja för förändringar och 
förbättringar.  

Drive Sol Worldwide AB kan skapa de förutsättningar som krävs för 
förbättringsarbete genom att anpassa organisationen efter förbättringsarbete. Detta kan 
ske med hjälp av målstyrda grupper där det förekommer en tydlig rollfördelning. För 
att skapa struktur på det arbete som de målstyrda grupperna och förbättringsgrupperna 
bedriver skall mål sättas upp, både på övergripande nivå och på gruppnivå. 
Omorganiseringen kan innebära att företaget måst lösgöra sig från existerande 
principer, detta är en tidskrävande process. Företaget bör snarast möjligt införa ett 
förslagssystem som stimulerar inlämningen av förslag och eventuellt införa någon 
form av belöningssystem. Belöningssystemet bör enligt litteraturstudien vara utformat 
så att det ger förslagsställarna en inre stimulering. Målet är att arbetet med de ständiga 
förbättringarna skall vara en naturlig del av de anställdas jobb, vilket kan uppnås 
genom att införa förbättringsarbete på agendan. Ledarna för de målstyrda grupperna 
skall ansvara för att de förslag som tas fram registreras i dataprogrammet AM Hultin 
och därefter genomförs och följs upp. Det är av stor vikt att ledaren snabbt ger 
feedback till förslagsställaren angående idéns eftervärld. Tillsist bör ledningen 
upprätthålla engagemanget, stötta och uppmuntra medarbetarna till att arbeta med 
ständiga förbättringar. Detta kan förslagsvis ske genom regelbundet poängtera 
personalens betydelse för företagets helhet samt genom att belöna bra förslag. 
Ledningen bör också poängtera att fokus skall ligga på förbättring av företagets 
processer, inte på människorna. Då ledare inom alla nivåer visar en positiv inställning 
och personligt engagemang har företaget goda chanser att föra detta vidare till 
företagets övriga anställda.
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Bilaga 1: Förslagsstatistik från Husqvarna AB
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Bilaga 2: Exempel på upplägg av förslagsblankett: 

 
Beskrivning av förslaget: 

 

Förslag hos Drive Sol Worldwide AB I fylles av ansvarig: 

Anställningsnummer: Efternamn: Förnamn: Ankomstdag: Förslagsnummer: 

Avdelning: Bostadsadress: Beslut: Antagande/Avslag 

Datum: Postadress: Belöning 
kronor: 

Remiss utsänd till 
Datum:: 

Förslagets innebörd: Förslaget skall vara färdigbehandlat 
senast: 


