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Sammanfattning
Bakgrund
2007 genomgick det ortopedtekniska företaget ”TeamOlmed” en organisationsförändring i
form av att gå från en lokal till en central produktion av ortopedtekniska hjälpmedel. Detta
medförde problem inom kommunikations- och informationsområdet som resulterade i en
ökad andel tillverkade ortopedtekniska hjälpmedel som inte motsvarade patienthandläggarnas
förväntningar. Detta ökade risken för att leveransen av hjälpmedlen försenades och att hjälpmedlen inte uppfyller de uppsatta funktionskraven. Utifrån problemet på TeamOlmed utfördes
ett förbättringsarbete samt en studie på förbättringsarbetet då kunskap angående förbättringsarbeten inom denna kontext behöver stärkas.
Syfte
Syftet med förbättringsarbetet var att förbättra beställnings- och produktionsprocessen vid
tillverkningen av de individuella ortopedtekniska hjälpmedlen. Studiens syften var att undersöka vilka påverkande faktorer som föreligger vid genomförandet av ett förbättringsarbete på
en ortopedteknisk produktionsenhet samt att genom att tillämpa modellen ”Model for Understanding Success in Quality” (MUSIQ) jämföra om resultatet från denna studie skiljer sig
från tidigare forskning.
Metod
Förbättringsarbetet planerades och genomfördes med ”förbättringsrampen” som ramverk och
guide. Datainsamlingen i studien utfördes genom semistrukturerade fokusgruppsintervjuer.
Intervjudata analyserades induktivt enligt metoden kvalitativ innehållsanalys. Även en deduktiv innehållsanalys utfördes med MUSIQ-modellen som underlag.
Resultat
Resultatet från förbättringsarbetet visade att produktionsenheten blev bättre på att leverera
ortopedtekniska hjälpmedel som motsvarade beställarnas förväntningar. Andelen produkter
levererade produkter som beställarna var ”helt nöjda” med ökade från 75 % till 88 %. Dessutom minskade andelen beställningar med bristfälliga beställningsunderlag från 13 % vid början på projektet till 6,5 % vid projektets slut.
Studiens resultat visade att de faktorer som hade störst påverkan på genomförandet av förbättringsarbetet var ”Kunskap & förståelse”, ”Delaktighet”, ”Metod & Resurser”, ”Ledarskap &
stöd” och ”Mätningar”. Kunskapsbilden kompletterades ytterligare av tillämpningen av
MUSIQ-modellen som visade att faktorerna ”Gruppledarskapet över förbättringsgruppen”
och ”Motivation till förbättring i mikrosystemet” var de två faktorer som hade störst effekt på
det genomförda förbättringsarbetet.
Slutsats
Två av de tre målen kopplade till förbättringsarbetet uppnåddes vilket innebar att förbättringsarbetet genom tillämpning av förbättringskunskap till stor del lyckades uppfylla sitt syfte.
Studien resulterade i ökade kunskaper om vilka påverkande faktorer som föreligger vid genomförande av förbättringsarbeten. Resultatjämförelsen visade en samstämmighet i form av
att fyra av de sex faktorer med störst påverkan på förbättringsarbeten fanns med i båda studierna: Gruppledarskapet för förbättringsgruppen, Motivation till förbättring i mikrosystemet,
Mikrosystemets förbättringskultur, och Resurstillgänglighet tid.
Nyckelord: Kvalitetsförbättring, förbättringsarbete, ortopedteknik, MUSIQ-modellen, produktionsenhet

Summary
Background
In 2007 the orthopedic company "TeamOlmed" underwent an organizational change in the
form of moving from a local to a central production of orthopedic aids. This caused problems
in the communications and information area, which resulted in an increased share of manufactured orthopedic aids that did not meet the ordering orthopedic engineer’s expectations. This
increases the risk of delay of the orthopedic aids and that they do not meet the set performance requirements. Based on this problem a quality improvement project and a study of the
improvement process were carried out because knowledge about improvement in this context
needs to be strengthened.
Purpose
The purpose of the quality improvement project was to improve the ordering and production
process in the manufacturing of prosthesis and orthotics. The study's purpose was to investigate the influencing factors that exist in the implementation of an improvement project in an
orthopedic production unit and by applying the ”Model for Understanding Success in Quality” (MUSIQ) compare if the results from this study differs from previous research.
Method
The quality improvement project was planned and carried out with the "improvement ramp"
as a guide. Data collection was conducted through semi-structured focus group interviews. An
inductive and deductive content analysis was carried out on the interview data. The deductive
content analysis was carried out with the MUSIQ-model as a framework.
Results
The result of the quality improvement project showed that the production unit became better
at delivering orthopedic aids that corresponded to the customers' expectations. The proportion
of products that clients were "completely satisfied" with increased from 75% to 88%. In addition, the percentage of inadequate orders decreased from 13% at the beginning of the project
to 6.5% at the end of the project.
The study results showed that the factors found to have had the greatest impact on the quality
improvement was "Knowledge & Understanding", "Participation", "Method & Resources",
"Leadership & Support" and "Measurements". The result was further supplemented by use of
the MUSIQ-model which showed that “Leadership of the improvement group" and "Motivation for improvement in the microsystem" were the two factors that had the greatest effect on
the quality improvement project.
Conclusion
Two out of three goals of the quality improvement project were achieved. This indicates that
the improvement managed to fulfill its purpose through the use of improvement knowledge.
The study resulted in increased knowledge about which contextual factors contribute to the
success of conducting quality improvement projects. Result comparison showed a consistency
in terms of four of the six factors: “Quality improvement team leadership”, “Microsystem
motivation for improvement”, “Microsystem quality improvement culture”, and “resource
availability”.
Keywords: Quality improvement, improvement knowledge, prosthesis and orthotics,
MUSIQ-model, production unit
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Introduktion
Den svenska hälso- och sjukvården levererar i dagsläget inte alltid den vård det finns kunskap
till - patienter får därför inte alltid den goda vård som de borde få. Utvärderingar av bland
annat cancervården och strokevården har visat på bristande tillämpning av befintlig kunskap
vid vården av dessa patientgrupper (Socialstyrelsen, 2011, 2013). För att en minskning av
dessa brister i hälso- och sjukvården ska vara möjlig krävs en god förståelse och fokus på
själva problemet där identifiering av orsaker och förbättringsåtgärder är av stor vikt. Ett lämpligt tillvägagångssätt för att påbörja detta viktiga och komplexa arbete kan vara att se över och
analysera de delar i verksamheten där vården och omsorgens värde skapas. Ett sätt att göra
detta är genom användandet av förbättringskunskap (Langley et al., 2009).
För att kunna tillgodose samhällets, nutida och framtida, växande vård- och omsorgsrelaterade
behov krävs ett säkerställande av en ständigt pågående effektivisering av dess verksamheter.
Patientens behov samt kvaliteten på vad som levereras och skapas ska placeras i centrum. En
sådan förbättring kräver kunskap om den specifika kontexten samt hur kontexten samspelar
med systemets kultur (Brandrud et al., 2011). Även senare forskning har visat att den specifika kontexten är av stor betydelse vid arbetet med organisatoriska förändringar i form av förbättringsarbeten (Norman, 2015). Dock är kunskap om den specifika kontexten i sig inte tillräckligt för att vid behov förändra ett system i en önskvärd riktning. Här krävs även tillämpning av förbättringskunskap (Nelson et al., 2007). Med detta som bakgrund behandlar denna
uppsats hur tillämpningen av förbättringskunskap i ett förbättringsarbete kan se ut och vilka
faktorer som påverkar detta arbetet. Studien bygger på ett förbättringsarbete utfört på den ortopedtekniska produktionsenheten i Jönköping (TeamOlmed Teknik). Förbättringsarbetet pågick under september 2014 – februari 2015.
Inledningsvis redogör uppsatsen kort för ämnet ”förbättringskunskap” med fokus på rådande
kunskapsluckor inom ämnet. Dessa kunskapsluckor kopplas sedan ihop med hur kunskapsbilden inom förbättringskunskap ser ut för den specifika kontext som förbättringsarbete i studien
utfördes inom – en centraliserad ortopedteknisk produktionsenhet i Jönköping. Därpå följer en
beskrivning av det lokala problemet kopplat till förbättringsarbetet och en formulering av förbättringsarbetets och studiens mål och syften. Därefter beskrivs hur förbättringsarbetet och
studien genomfördes och vilka resultat som genererades. Uppsatsen avslutas sedan med en
diskussion som innehåller en tolkning av resultatet med återknytning till det inledande resonemanget om kunskapsluckor och kunskapsläget, råd till liknande förbättringsarbeten, uppsatsens bidrag till teori och modeller samt förslag till fortsatt forskning.

Förbättringskunskap
Litteraturen kring ämnet förbättringskunskap är omfattande och behandlar bland annat implementering, metoder och tillämpning av diverse förbättringsmetoder. Dock anses kunskapsläget bristande kring vilka metoder inom förbättringsarbeten som är effektiva i en specifik
kontext och vad som är generaliserbart (McIntyre & Shojania, 2011). Detta ger signaler om
att statistiken inom området kan ses som osäker. En förklaring kan vara att frågan är komplex
med ett flertal påverkande variabler vars inverkan på förbättringsarbeten ännu inte är helt förstådda.
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Effekterna av att resultaten från förbättringsinterventioner generellt är svåra att i förväg förutse, och ibland även att utvärdera, kan bli att organisationer väljer att inte ta till sig och aktivt
arbeta med kvalitetsförbättring (Goldmann, 2011; Øvretveit, 2011). Ett sådant utfall riskerar
att resultera i att lämpliga områden och tillfällen för förbättring inte identifieras och åtgärdas
med en minskad kvalitet och värde för patienterna som följd. Det är därför av stor vikt att mer
kunskap byggs upp kring vad det är som gör att vissa förbättringsinterventioner fungerar –
vilka påverkande faktorer som föreligger vid genomföranden av förbättringsarbeten – för att
underlätta användandet och spridningen av förbättringskunskap inom hälso- och sjukvården.
Trots det bristande kunskapsläget är uppfattningen att förbättringsinitiativ generellt resulterar
i positiva effekter (Danz et al., 2010). Utfallet verkar emellertid till stor del vara beroende av
vilken kontext som förbättringsinterventionerna utförs i, på vilket sätt de utförs samt av vilka
som utför dem (Brennan, Bosch, Buchan, & Green, 2012; Oxman, Thomson, Davis, & et,
1995; Walshe & Freeman, 2002). Men även här är evidensen begränsad (Brennan, Bosch,
Buchan, & Green, 2013). En vetenskaplig granskning av litteraturen utförd av Kaplan et al.
(2010) har dessutom visat att det inte finns några allmängiltiga interventioner som alltid genererar goda resultat. Däremot visade det sig att samtliga interventioner fungerade i viss utsträckning, dock med en hög variation mellan de olika kontexterna. Även tidigare studier har
visat på liknande resultat (Schouten, Hulscher, Van Everdingen, & al., 2008).
Kunskapsbilden över vilka kontextuella faktorer som har stor påverkan på förbättringsarbetens framgång har via forskning med tiden snabbt utökats. Kaplan et al, (2013) fann i sin
studie att följande kontextuella faktorer hade stor påverkan på den upplevda framgången av
74 utförda förbättringsarbeten inom hälso- och sjukvårdsorganisationer; tillgång på resurser,
förbättringgruppens ledarskap, förbättringgruppens kunskaper inom förbättringskunskap
samt det specifika mikrosystemets motivation till förändring, förbättringskultur och förbättringskapacitet.
Syftet med denna uppsats var att vidare utöka kunskapsbilden över vilka påverkande faktorer
som föreligger vid genomföranden av förbättringsarbeten inom hälso- och sjukvårdsområdet.
Avsikten var dessutom att undersöka om resultaten från tidigare forskning även gäller för förbättringsarbeten utförda i kontexter som befinner sig i gränslandet mellan sjukvården och tillverkningsindustrin. I denna uppsats utgjordes en sådan gränslandskontext av en centraliserad
ortopedteknisk produktionsenhet.

Ortopedteknik – där produktion, teknik och sjukvård möts
Syftet med ortopedteknik är att ersätta en försvagad eller förlorad extremitets funktion med ett
ortopedtekniskt hjälpmedel. För att uppnå detta krävs först att en bedömning av patientens
ortopedtekniska behov görs och att ett hjälpmedel som uppfyller dessa behov sedan tillverkas.
Grovt indelat består denna process av två delar; en klinisk och en produktionsbetonad. Förbättringsarbetet i denna studie utspelade sig främst inom den produktionsbetonade delen av
processen. Detta innebär att kontexten där studien utfördes inom även kan jämföras med kontexter inom tillverkningsindustrin. Ämnesområdet ortopedteknik ingår som en del av hälsooch sjukvårdssektorn men med detta som bakgrund ansågs det även relevant att förbättringskunskap tillämpat inom tillverkningssektorn övergripande vägdes in och diskuterades i studien.
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Förbättringskunskap inom tillverkningsindustrin
Litteraturen antyder att implementering av förbättringsmetoder även inom tillverkningsindustrin generellt resulterar i en förbättrad kvalitet. Både i form av förbättrad produkt- och processkvalitet (Cua, McKone, & Schroeder, 2001; Mackelprang & Nair, 2010; McKone,
Schroeder, & Cua, 2001; Shah & Ward, 2003). För att uppnå detta har vissa tillverkningsföretag så som Ford, Motorola och Scania infört olika former av förbättringsprogram som visat
sig ha positiva effekter på just en förbättrad produkt- och processkvalitet (Nair, 2006). Exempel på dessa förbättringsprogram är Six Sigma (Swink & Jacobs, 2012), Total Quality Management (TQM) (Christos & Evangelos, 2010) och Lean production (Shah & Ward, 2003).
Likt situationen inom hälso- och sjukvårdssektorn föreligger det alltså även inom tillverkningssektorn ett relativt stort vetenskapligt stöd och konsensus i att tillämpningen av förbättringsinitiativ generellt sett resulterar i positiva effekter. Som en följd av detta har forskningen
även inom denna sektor skiftat fokus. Tidigare var intresset inställt på att rättfärdiga värdet i
att implementera och tillämpa olika förbättringsmetoder medan fokus nu istället tenderar att
riktas mot att försöka förstå under vilka kontextuella förutsättningar dessa förbättringsmetoder
är som mest effektiva och varför (Sousa & Voss, 2008).
En viktig faktor som Netland och Sanchez (2014) menar kan vara en potentiell förklaring till
varför vissa förbättringsinsatser genererar bättre resultat än andra är att förbättringsstrategierna och dess metoder måste vara anpassade till den aktuella organisationen och dess företagsstrategier. Detta styrks även av andra studier (Sousa & Voss, 2008). Vidare anses det vara av
stor vikt att ett holistiskt angreppssätt tillämpas vid kvalitetsarbeten (Harjeev, Laroiya, &
Sharma, 2010; Netland & Sanchez, 2014). Övriga faktorer som med ett starkt vetenskapligt
stöd bedöms vara viktiga är långsiktighet och ett starkt stöd från ledning och chefer (e.g.
(Crosby, 1979; Deming, 1986). Dock gäller dessa två faktorer uteslutande inte enbart tillverkningssektorn utan anses vara allmängiltiga faktorer för samtliga branscher, även hälso- och
sjukvårdssektorn (Kaplan et al., 2010).
Litteraturen gällande kvalitets- eller förbättringsarbeten specifikt inom den ortopedtekniska
tillverkningssektorn verkar dessvärre i det närmaste vara obefintlig. En litteratursökning utfördes men bedömdes inte resultera i några relevanta undersökningar kopplat till syftet i
denna studie eller om produktionsprocessen vid tillverkning av ortopedtekniska hjälpmedel.
Orsaker till detta tros vara den ortopedtekniska branschens relativt ringa storlek, både som
sjukvårds- och forskningsområde.
Det ansågs därför föreligga ett behov av forskning inom det specifika området ”förbättringskunskap inom den ortopedtekniska tillverkningssektorn”. Syftet med forskningen inom detta
gränsområde mellan sjukvården och tillverkningsindustrin var att skapa ny kunskap som kan
användas till att förbättra kvaliteten på de ortopedtekniska tjänster och produkter som skapas.
Studien syftar dessutom till att bidra med kunskap som liknande gränslandskontexter kan dra
nytta av vid planering och genomförande av förbättringsarbeten.

Lokalt problem - Förbättringsarbetet
I slutet av 2007 beslutade ledningen i det ortopedtekniska företaget ”TeamOlmed” att företaget skulle gå från en lokal produktion av de individuella ortopedtekniska hjälpmedlen (proteser och ortoser) till en central produktionsenhet lokaliserad i Jönköping. Huvudsakliga vinster
3

som sågs med en central produktionslösning var en mer enhetlig kvalitet på hjälpmedelsprodukterna ut till patienterna och möjlighet att införa digitala produktionsmetoder som på sikt
skulle resultera i kostnadsmässiga fördelar.
En stor fördel med den tidigare lokala produktionen var goda kommunikationsmöjligheter
mellan ortopedteknikern (OT), som tillverkar hjälpmedlen, och patienthandläggaren som definierar och beställer produkten (beställaren). Den huvudsakliga farhågan inför organisationsförändringen var att överföringen av information mellan beställaren och produktionsenheten
skulle försvåras.
Relativt fort visade det sig också att förändringen resulterade i problem inom just informations- och kommunikationsområdet. Problemen berörde framför allt tillverkningstekniska frågor kring hur hjälpmedlet ska vara utformat för att önskvärda ortopedtekniska funktioner ska
uppnås. En muntlig kommunikation där både beställaren och OT var fysiskt närvarande var
inte längre möjlig i samma utsträckning som tidigare, vilket innebar att andra kommunikationssätt måste användas.
Vid den tidigare lokala produktionen kunde OT, med modellen/hjälpmedlet framför sig, konsultera med beställaren vid oklarheter rörande till exempel hjälpmedlets design och utformning. Detta har framför allt stora fördelar när det råder oklarheter kring hjälpmedlets design
jämfört med att konsultation ska ske via telefon eller text, som är fallet vid en central produktion. Lokal produktion innebär även att OT relativt enkelt kunde komma i kontakt med beställaren då de arbetade på samma arbetsplats. Vid en central produktion måste OT antingen ringa
eller mejla beställaren vilket uppfattas som besvärande då det ibland kan dröja innan personen
i fråga har möjlighet att svara i telefon eller på mejl. Resultatet av detta blir då ibland att
oklarheter inte alltid hinner redas ut. Emellanåt måste då OT efter bästa förmåga ”gissa” hur
beställaren har tänkt sig på grund av att produkterna måste bli färdiga och skickas till beställaren inom en viss tid.
Vidare resulterar detta ofrånkomligen i att beställaren ibland erhåller en hjälpmedelsprodukt
som inte motsvarar förväntningarna. Det råder alltså en bristande kvalitetssäkring av hjälpmedelsprodukterna. ”Kvalitetssäkring” definieras här som ett systematiskt kvalitetsarbete som
säkrar kvaliteten på den produkt eller tjänst som kunden efterfrågar. (Kvalitetsgruppen, 2015)
En kundundersökning utfördes i september 2014 med syfte att skapa en klarare bild över hur
stort problemet med den bristande kvalitetssäkringen var. Det hade tidigare inte utförts några
liknande undersökningar utan problemet hade endast yttrat sig i form av subjektiva individuella uppfattningar. Resultatet visade på att cirka 20 % av alla levererade hjälpmedelsprodukter
hade kvalitetsbrister som innebar merarbete för antingen beställaren eller OT. Definitionen av
”kvalitetsbrister” i detta arbete är - När någon tillverkningsteknisk aspekt av det ortopedtekniska hjälpmedlet inte motsvarar beställarens förväntningar. Exempel på detta är tjocklek eller
styvhet på material, utformning av polstring (klädsel) eller placering av leder. Dessa tillverkningstekniska kvalitetsbrister påverkar då också de ortopedtekniska funktioner som beställaren bedömt vara nödvändiga för att hjälpmedlet ska uppfylla patients individuella ortopedtekniska behov.
Konsekvenserna av detta blir att leveransen av hjälpmedlen i vissa fall försenas. Under 2013
inträffade 64 tillfällen av 2832 fall (2,3 %) då patienterna fick vänta längre än vad som först
utlovats för att erhålla sina individuella hjälpmedel. Detta resulterar då i ett ökat lidande för
patienterna med bland annat förlängda behandlings- och rehabiliteringstider.
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Dessutom skapas ogynnsamma friktioner i relationen mellan involverade parter i processen.
Speciellt mellan beställande patienthandläggare och produktionsenheten leder detta till en
minskad teamkänsla. För organisationen blir konsekvensen ett slöseri med resurser, både direkt ekonomiska men även av mänsklig karaktär. Andra effekter av detta problem är att inblandade parter i tillverkningsprocessen, främst OT, upplever att de inte kan utföra sitt arbete
på ett tillfredsställande sätt, blir stressade samt upplever en känsla av oförmåga. 2014 års arbetsmiljöundersökning stärker denna bild då den visade på låga värden för just produktionsoch Computer Aided Design (CAD) -enheten. CAD-enheten ansvarar för beställningssystemet, och den del av tillverkningsprocessen som berör modellering av modeller och utfräsning
av CAD-inlägg. Exempel på frågor med lägst värden var följande:





Arbetsmoralen på enheten/avdelningen där jag jobbar är hög.
Mina åsikter spelar roll på jobbet.
Jag uppmuntras till att komma med nya idéer på min arbetsplats.
Under det senaste året har jag haft möjlighet att utbilda mig och utvecklas i
mitt arbete.

Ledningen bedömde resultaten som oroväckande och att arbetssituationen för OT på produktionsenheten skulle analyseras. Syftet med analysen var att skapa en tydligare bild av orsakerna bakom de låga resultaten samt generera förslag på förbättrande åtgärder. Denna uppsats
betraktas som en del av detta arbete. Förhoppningen var även att studiens förbättringsarbete
genererar positiv effekt på den upplevda arbetsmiljön.
För att skapa en tydligare bild över vilken del i verksamhetens huvudprocess som det aktuella
problemet förelåg har en processkarta skapats (Figur 1). Problemet uppstår då hjälpmedlet ska
tillverkas med ”Team Teknik” (produktionsenheten) som stödprocess mellan steg 3 och 4.

1. Remiss skickas
från vårdinstans

2. Handläggning av
inkomna
remisser/telefonsamtal
-Patienten bokas in på

Stödprocess
TeamOlmed Teknik

3. Patientbesöket
-Ortopedteknisk analys
utförs

lämplig handläggare

-Behov och åtgärd
fastställs

-Kallelse skickas till
patienten

-Hjälpmedel provas
eventuelt ut

4. Återbesök/Leverans
-Utprovning av hjälpmedel
-Uppföljning/Utvärdering

Stödprocesser

1. Patienten tar
själv kontakt

Samarbete med andra vårdinstanser och professioner

Figur 1 Övergripande processkarta av den ortopedtekniska huvudprocessen och dess
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stödprocesser

Problemet, som i huvudsak anses grundas i brister i processens kommunikationsförsörjning,
har existerat under en längre tid. Ett flertal förbättrande åtgärder har genom åren vidtagits
vilket har förbättrat situationen, dock inte till en tillfredsställande nivå. Uppfattningen är att
varken tid eller kunskapsnivån har varit tillräcklig för att på ett effektivt sätt kunna lösa problemet. Med detta som bakgrund beslutade företagsledningen att en förändring var nödvändig.
Huvudprocessen som förbättringsarbete syftar till att förbättra är således det rådande gap mellan vad beställande patienthandläggare förväntar sig erhålla och vad som levereras från produktionsenheten vid framtagandet av individuella ortopedtekniska hjälpmedel.

Syfte och Forskningsfrågor
Syfte Förbättringsarbete
Det övergripande syftet med förbättringsprojektet var att förbättra kvaliteten på beställningsoch produktionsprocessen vid tillverkningen av de individuella ortopedtekniska hjälpmedlen.
Genom att uppnå detta skapas en stabilare process vilket är av värde för att patienterna ska
erhålla sina hjälpmedel så snabbt som möjligt samt bidrar till att hjälpmedlen tillgodoser patienternas individuella ortopedtekniska funktionskrav. Vidare var förhoppningen att förbättringsprojektet även skulle bidra till att arbetsmiljön på produktions- och CAD-enheten förbättrades.
Målet med förbättringsarbetet var att innan 28 februari 2015:


Öka andelen tillverkade ortopedtekniska hjälpmedel som beställarna är helt
nöjda med från 75 % till 85 %.



Minska andelen bristfälliga inkommande beställningsunderlag till produk tionsenheten från 13 % till 6,5 %.



Förbättra arbetsmiljön på produktions- och CAD-enheten med fokus på följande frågeställningar;
o
o
o
o

Arbetsmoralen på enheten/avdelningen där jag jobbar är hög.
Mina åsikter spelar roll på jobbet.
Jag uppmuntras till att komma med nya idéer på min arbetsplats.
Under det senaste året har jag haft möjlighet att utbilda mig och utvecklas i mitt arbete.
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Syfte Studie
Studiens syfte var att utöka kunskapen om vilka påverkande faktorer som föreligger vid genomförande av förbättringsarbeten i kontexter som befinner sig i gränslandet mellan tillverkningsindustrin och sjukvården samt att jämföra resultatet med tidigare forskning. Underlag till
studien utgjordes av det genomförda förbättringsarbetet på ortopedtekniska produktionsenheten i Jönköping.
De forskningsfrågor studien sökte svar på var:


Vilka påverkande faktorer föreligger vid genomförande av förbättringsarbeten
inom TeamOlmeds centrala produktionsenhet?



Skiljer sig resultatet från denna studie från Kaplan et al:s, (2013) resultat
över vilka kontextuella faktorer som har stor påverkan på genomförandet av
förbättringsarbeten genom att använda ”Model for Understanding Success in
Quality” (MUSIQ) framtagen av Kaplan et al.

Metod
Metodavsnittet beskriver hur den aktuella studien genomfördes. Här redovisas både hur det
praktiska förbättringsarbetet genomfördes och hur den vetenskapliga studien av detta förbättringsarbete gick tillväga. Metoderna, verktygen och mätningarna som tillämpats i dessa delar
beskrivs med motiveringar kring varför just dessa valdes ut och användes. Utfallet av dessa
redovisas och diskuteras sedan i resultat- och diskussionsavsnitten. För att ytterligare öka förståelsen för läsaren inleds avsnittet med en beskrivning av den aktuella forskningsmiljön där
studien och förbättringsarbetet utfördes i. Avsnittet avslutas med en redogörelse för de identifierade etiska överväganden studien ställts inför.

Forskningsmiljö
Förbättringsarbetet
Verksamheten där studien och förbättringsarbetet utfördes var TeamOlmeds centrala ortopedtekniska produktionsenhet i Jönköping. Avdelningen är en av de 17 enheter som tillsammans
utgör hela organisationen – TeamOlmed – som via upphandlingar har ansvaret att förse respektive landsting med ortopedteknisk service. Verksamhetens/mikrosystemets huvudsyfte är
att säkerställa en försörjning av ortopedtekniska hjälpmedel som ur teknisk/funktionell och
ekonomisk synvinkel är mest förmånligt för patienterna och sjukvårdshuvudmannen. Patienterna är befolkningen i respektive verksamhets län som är i behov av ortopedtekniska insatser.
Patienterna kan både vara privata kunder och patienter remitterade från övriga instanser inom
sjukvården. För att produktionsenheten på ett fullgott sätt ska kunna tillgodose det breda ortopedtekniska behovet hos populationen krävs en personalstyrka med bred kompetens inom
tillverkningen och utformningen av ortopedtekniska hjälpmedel och produkter. Professionerna
som på denna avdelning skulle säkerställa detta var 14 ortopedtekniker, tre sadelmakare och
en produktionschef.
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Studien
Verksamheten hade ingen stark kultur av att aktivt arbeta med kvalitetsarbete i form av förbättringsarbeten. Generellt förelåg det en relativt skeptisk inställning till förbättringsarbeten
hos personalen. Orsaken till detta tros vara att det tidigare hade startats ett antal projekt som
kallats för förbättringsarbeten men som lagts ned eller ”självdött” vilket med tiden har genererat en negativ bild av förbättringsarbeten.
Organisationens kvalitetsenhet hade dock en tydlig strävan efter att skapa enheter där det dagliga arbetet ska genomsyras av en gemensam och naturlig inställning till att arbeta med ständiga förbättringar. Vidare hade kvalitetsdebatten kring upphandlingar i välfärden de senaste
åren resulterat i upphandlingar med ett ökat fokus och krav på just kvalitetsaspekter. Sammantaget resulterade detta i ett tilltagande intresse inom området ”kvalitetsförbättring” på
ledningsnivå och en av huvudfrågorna man sökte svar på var;
-

Hur skapar man goda förutsättningar för genomföranden av lyckade fö rbättringsarbeten?

Denna studie betraktades som ett första steg till att få ett svar på den frågan. Tanken var således att resultatet från förbättringsarbetet och studien skulle komma till nytta vid planering och
genomförande av framtida förbättringsarbeten i organisationen. Förbättringsarbetet hade därför ett starkt stöd från såväl företagsledningen som den lokala ledningen vilket ansågs som
mycket värdefullt. Ledare för förbättringsarbetet, tillika författaren till denna studie, hade ingen chefs- eller ledarroll i den aktuella verksamheten. Rollen som förbättringsledare utövades
på plats en dag i veckan. Övrig arbetstid var förlagd på en närliggande enhet i Eksjö i form av
kliniskt arbete.

Metoder för förbättringsarbetet
Under både planeringen och genomförandet av förbättringsarbetet tillämpades Nelson et. als
(2007) förbättringsramp som ramverk och guide (Bilaga 1). Områden där mycket fokus placerades var ”effektiva mötesmetoder”, ”skapandet av förbättringsgrupper”, ”målsättningar
och mätningar” samt ”framtagandet av förbättringsidéer”. Vid framtagandet av förbättringsidéer var förbättringsverktygen ”Flödesanalyser” och ”Orsaks-/verkansdiagram” ett värdefullt stöd, liksom tillämpningen av ”PDSA (Plan, Do, Study, Act)-hjulet”. Som komplement
och stöd till detta lades även stor vikt på följande fyra områden; kommunikation, engagemang,
kontext samt patient- och kundfokus. Detta var viktigt då tidigare forskning identifierat dessa
som viktiga huvudområden vid just förbättringsarbeten (Brandrud et al., 2011; Löfgren &
Österström, 2012).
Inom kommunikationsområdet arbetades det mycket med informationsspridningen till samtliga berörda parter med särskild vikt på deltagarna i själva förbättringsarbetet. Här betraktades
förarbetet till förbättringsarbetet som avgörande för hur projektet skulle bemötas bland personalen. Ett stort fokus riktades därför mot förankring hos den berörda personalen samt den lokala och centrala ledningen där förbättringsarbetets syfte och mål tydliggjordes. Förhoppningen var bland annat att detta skulle resultera i ett ökat engagemang från både personal och chefer. Information om förbättringsarbetet, dess progression, aktiviteter och resultat kommunice-
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rades ut till övrig personal via intranätet samt mejlutskick av ”Förbättringsnytt på TeamOlmed Teknik” varje månad.
Kontexten där förbättringsarbeten utförs i har, som tidigare redovisats, en stor påverkan på
hur väl dessa förbättringsarbeten faller ut. Därför planerades samtliga möten, interventioner
och presentationer med kontextens påverkan i åtanke. Frågor som författaren ställde sig under
hela projektet var följande; Vad fungerar/fungerar inte i denna kontext? Vilka förutsättningar
finns och hur påverkar dem förbättringsarbetet? Hur ser rollerna ut och hur kan dessa påverka förbättringsarbetet? Vidare lades stort fokus på kund- och patientnyttan med förbättringsarbetet. Vad tycker beställarna egentligen om våra tjänster och produkter? Hur kan vi på
ett bättre sätt tillmötesgå beställarnas önskemål? Dessa och liknande frågeställningar genomsyrade hela tiden förbättringsarbetet.
Samtliga möten och förbättringsaktiviteter planerades och organiserades av författaren. Författaren ansvarade även för att förbättringsrampens struktur och riktlinjer efterföljdes gällande
genomförandet av effektiva och regelbundna möten, skapandet av förbättringsgrupper samt
användandet av förbättringsverktygen. Inför starten av förbättringsarbetet skapades en övergripande aktivitetsplan som vid behov under arbetets gång utvärderades och anpassades efter
de rådande omständigheterna. Strukturen med upplägg och aktiviteterna som ingick i förbättringsarbetet redovisas i Figur 2 nedan.

Implementering av testade och utvärderade
förbättringsidéer. Flödesanalys klar.

.

Påbörjandet av problemanalys, framtagandet av
förbättringsidéer m.h.a.
Orsak/verkansdiagram och
baslinjemätningar.

.

Februari

DecemberJanuari

Handlingsplan
utifrån Flödesanalysen
skapas. Genomför fokusgruppsintervjuer utvärderar och sammanfattar förbättringsprojektet.

SeptemberNovember

Augusti

Juni

Mars-Maj

Startar analys av
mätningar samt
PDSA-testandet av
framarbetade förbättringsidéer. Flödesanalys påbörjas.

Kartläggning, syfteoch målformulering
samt information och
förankring av studien
och förbättringsarbetet.

Figur 2. Aktivitets- och tidsplanen för det genomförda förbättringsarbetet.
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Dataanalys av
fokusgruppsintervjuerna utförs
samt färdigställning av mastersuppsatsen. Förbättringsarbetet
fortsätter i ledning av CADoch produktionschefen med stöd
från författaren.

Multiprofessionellt angreppssätt
Tillämpningen av ett multiprofessionellt angreppssätt vid förbättringsarbeten har i litteraturen
visat sig vara av stor vikt för att förbättringar ska kunna uppnås och implementeras i organisationer. (Heard, Schiller, Aitken, Fergie, & McCready Hall, 2001; Kitson, 1996; Macfarlane,
Greenhalgh, Schofield, & Desombre, 2004). Då både OT, beställare och de berörda cheferna
är viktiga aktörer i beställnings-/tillverkningsprocessen och till stor del påverkar dess utfall
sågs det som nödvändigt att samtliga yrkesgrupper representerades i förbättringsarbetets arbetsgrupper. I huvudsak ansågs kommunikationen mellan de olika yrkesgrupperna som ett
viktigt fokusområde där ett bättre fungerande samarbete behövdes.
Bristen på kommunikation och samarbete mellan olika yrkesgrupper inom organisationen
hade under en längre tid påtalats av OT på produktionsenheten. Detta gäller främst mellan OT
på produktionsenheten, beställarna och ledningen där uppfattningen var att informationen och
synpunkter ofta inte nådde fram till berörda parter samt att inga förbättrande åtgärder vidtogs.
Därför var avsikten att stimulera och öka det multiprofessionella samarbetet för att på ett
bättre sätt använda organisationens kombinerade resurser. Här ansågs tillvaratagandet av personalens olika kompetenser vara av stort värde, både inom och mellan de berörda avdelningarna.
Vid arbetet med sammansättningen av grupper och val av gruppmedlemmar utfördes först en
kartläggning över vilka yrkesgrupper som ur ett förbättringsperspektiv var kopplade till projektet. Utifrån denna kartläggning påbörjades sedan en mer detaljerad identifiering och analys
av vilka aktörer som borde involveras i projektet för att ett lyckat utfall skulle kunna nås.
Resultatet blev att två olika grupper skapades under juni 2014. En projektgrupp bestod av
produktionschefen, CAD-chefen, kvalitetschefen som under första halvan av projektet fick en
ny roll som supply chain manager, verksamhetschefen för den kliniska avdelningen i Jönköping tillika tidigare produktionschef, en ortopedingenjör vars roll var att representera beställarna samt förbättringsledaren.
Yrkesgrupperna som ansågs vara av störst vikt för att projektet skulle få ett lyckat utfall var
samtliga representerade i projektgruppen. Ytterligare en anledning till att just dessa aktörer/roller ingick i projektgruppen var att de antingen representerade en yrkesgrupp som utgjorde en viktig del i projektet eller att personerna själva var starkt kopplade till området, exempelvis som chef/ansvarig för en av avdelningarna. Projektgruppen träffades en gång i månaden under tre timmar med huvudsyftet att följa upp och utvärdera förbättringsarbetet, samordna resurser samt fatta beslut om fortsatt riktning. Då cheferna för samtliga avdelningar och
funktioner som berördes av förbättringsarbetet fanns representerade och att en av dessa
(supply chain managern) dessutom ingick i organisationens ledningsgrupp blev vägen mellan
förslag, beslut och genomförande ofta kort vilket var en stor styrka med gruppen.
Utöver den mer övergripande projektgruppen skapades även en ”förbättringsgrupp” bestående
av produktionschefen, CAD-chefen, fem OT och förbättringsledaren. Kriterier som konstellationen grundades på var att medlemmarna skulle vara direkt berörda av förbättringsarbetet och
ha en positiv inställning till projektet. Bedömdes kandidaterna dessutom inneha en stor informell påverkan på övriga kollegor på avdelningen tillfrågades dessa först med syftet att skapa
legitimitet för projektet. Förbättringsgruppen träffades en gång i veckan under 30-60 minuter
för att analysera problem och arbetsprocesser. Mycket resurser lades även på att arbeta fram,
planera och testa förbättringsförslag och följa upp resultaten av dessa.
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Mötena med de båda grupperna pågick under hela projektperioden för förbättringsarbetet, från
den 18 augusti 2014 till den 28 februari 2015. Mötessammanfattningar mejlades ut till samtliga gruppmedlemmar senast dagen efter mötet samt laddades upp på intranätet där även övrig
personal kunde gå in och läsa vid intresse. Med syftet att ytterligare öka spridningen av information om förbättringsarbetet skapades en ”Förbättringstavla” som placerades på en synlig plats på produktionsavdelningen. Här sattes mötessammanfattningar och övrig information
med kopplingar till förbättringsarbetet upp varje vecka. Det ansågs viktigt att hela tiden uppdatera och förnya informationen som publicerades på tavlan för att den skulle bli mer ”levande” och visa att det aktivt arbetades med förbättringar. Personalen uppmuntrades även att
skriva upp förbättringsförslag på tavlan som sedan togs upp och diskuterades på förbättringsmötena.

Workshops
För att analysera och utvärdera de identifierade problemområdena på ett strukturerat sätt samt
för att skapa förbättringsidéer tillämpades i huvudsak flödesanalyser och mätningar som förbättringsverktyg. Dessa verktyg och metoder arbetade både förbättrings- och projektgruppen
med under så kallade workshops. Workshopsen ingick som en del i de inbokade förbättringsmötena och var planerade för att möjliggöra ett upplägg bestående av en kombination av traditionell mötesstruktur och mer praktiskt betonade övningar med mer aktivt involverade deltagare. Att aktivt involvera personal och öka deras delaktighet i möten och beslutstagande har
visat sig kunna resultera i ett ökat engagemang för förbättringsarbeten kvalitetsförbättring
(Brody, Barnes, Ruble, & Sakowski, 2012). Förhoppningen var att det planerade tillvägagångssättet med uppmuntran och möjligheter till ett aktivt deltagande skulle ge en sådan effekt.
De framtagna förbättringsidéerna testades och utvecklades sedan genom att tillämpa ”The
Improvement Model” vilken anses vara den lämpligaste arbetsmodellen vid testandet av förbättringsidéer (Nelson et al., 2007). Uppföljning genomfördes kontinuerligt i samband med de
löpande förbättrings- och projektgruppsmötena. Mycket fokus lades på PDSA-hjulet och dess
princip med att börja testa i liten skala och med tiden följa upp, utveckla och utvidga testerna.
Utöver de direkta vinsterna för förbättringsarbetet var syftet med användandet av workshops
att dessutom väcka intresse och skapa kunskap kring ämnet ”förbättringskunskap” bland både
personalen och cheferna.

Flödesanalys
Vid förbättringsarbeten med fokus på att förbättra en process eller ett system är det av stor
vikt att förstå hur den aktuella processen eller systemet fungerar. En värdefull metod för att
uppnå detta är ”flödesanalyser” (Langley et al., 2009). En flödesanalys skapar en visuell bild
av processen som studeras och är en av flera grundläggande verktyg som används vid strukturerade förbättringsarbeten. Metoden går ut på att skapa en grafisk representation av den serie
av aktiviteter som definierar processen. Tillsammans omvandlar dessa aktiviteter en ”input”
till en ”output” som är av värde för en intern eller extern kund (Nelson et al., 2007). Det är ett
bra hjälpmedel för en arbetsgrupp att tillsammans förtydliga komplexa processer och identifiera steg som inte tillför något värde (Bergman & Klefsjö, 2007).
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Då förbättringsarbetet i denna studie utfördes på organisationens produktionsenhet föll det sig
naturligt att en flödesanalys med fokus på tillverkningsflödet inom produktionsenheten skapades. Processen började med att en beställning på ett ortopedtekniskt hjälpmedel kom in till
att det levererades från produktionsenheten. Tyngdpunkten låg på att beskriva hur processen
såg ut i september 2014 och att få med perspektiven från samtliga berörda parter. För att göra
detta på ett bra sätt gick projektgruppen runt på produktionsenheten och observerade processen. Resultatet av flödesanalysen redovisas i det kommande resultatavsnittet.

Mätningar
Processmått: Ortopedtekniska hjälpmedel med kvalitetsbrister
För att avgöra om projektet är på rätt väg mot att uppnå det uppsatta syftet krävs genomtänkta
mätningar (Nelson et al., 2007). Ett av målen med förbättringsarbetet var att minska andelen
ortopedtekniska hjälpmedel med kvalitetsbrister som levereras från produktionsenheten till
beställarna. Med syftet att undersöka detta skapades baslinjemätningar över hur nöjda beställarna var med de produkter som levereras från produktionsenheten. Detta utfördes genom att
mäta – andelen levererade ortopedtekniska hjälpmedel med kvalitetsbrister.
Detta utfördes genom telefonundersökningar vid starten av projektet där ett representativt
urval på 15 beställare ringdes upp. Urvalet baserades på ålder, vilken patientgrupp beställaren
arbetade med, tid i yrket, geografisk arbetsplats och om man beställde mycket eller lite produkter från produktionsenheten. Huvudsyftet med undersökningen var att skapa en klarare
bild av hur ofta beställarna erhöll produkter från produktionsenheten som beställaren upplevde som kvalitetsbrister, vilka typer av kvalitetsbrister som var vanligast och om något mönster
kunde observeras. Det samlades även in information om produkterna kom fram i tid, vad som
var det bästa/sämsta med systemet samt fråga om beställarna hade några förbättringsförslag.
Beställarna fick dessutom poängsatta systemet på en skala från 1-10 och svara på om de saknade någon produkt ur produktutbudet. Samma personer kontaktades även i slutet av projektet
där samma frågor ställdes med syftet att kunna avgöra om en förbättring hade uppnåtts. Frågeformuläret som användes under dessa undersökningar kan ses i Bilaga 2.

Processmått: Bristfälliga beställningsunderlag
Med avsikten att samla in information om hur ofta produktionsenheten erhöll bristfälliga beställningsunderlag, det vill säga otydliga tillverkningsinstruktioner, märktes dessa beställningsunderlag med ”Problem”. Arbetet utfördes av OT från förbättringsgruppen som, om tid
fanns, dessutom kompletterade med en kort förtydligande beskrivning av problemet. Utifrån
detta underlag kunde sedan ytterligare förbättringsidéer skapas och testas. Syftet med mätningen var även att utvärdera om problemen minskade eller ökade under förbättringsprojektets gång och på så vis indikera om vi var på rätt väg.
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Balanserat mått: Arbetsmiljömätning
Ett av målen med förbättringsarbetet var att förbättra arbetsmiljön på produktions- och CADenheten. Då förbättringsarbetet skulle innebära förändringar av både arbetsrutiner och arbetsuppgifter kunde detta påverka arbetsmiljön i både positiv och negativ riktning och bedömdes
därför utgöra ett viktigt mått. Mätningen utfördes på årsbasis under kalenderårets första kvartal via centrala utskick och genomfördes av ett externt undersökningsföretag. Undersökningsformulären var validerade och undersökte en stor mängd områden kopplade till arbetsmiljön.
Områden som ansågs vara påverkningsbara av förbättringsarbetet identifierades av författaren. Följande områden valdes ut som balanserade mått:





Arbetsmoralen på enheten/avdelningen där jag jobbar är hög.
Mina åsikter spelar roll på jobbet.
Jag uppmuntras till att komma med nya idéer på min arbetsplats.
Under det senaste året har jag haft möjlighet att utbilda mig och utvecklas i
mitt arbete.

Analys av mätningarna
Illustrering av data ska alltid ske grafiskt (Bergman, 2012). Vid illustrering av data i förbättringsarbeten har tidsseriegrafer visat sig vara ett mycket effektivt sätt för att skapa förståelse
och att snabbt upptäcka förändringar (Elg, 2013). Visualisering och utforskning av mätningarna i förbättringsgruppen utfördes således med hjälp av lämpliga beskrivande diagram. Mätningarna ”Bristfälliga beställningsunderlag” utfördes kontinuerligt under förbättringsarbetets
fortlöpande. Statistiska data gällande ”Bristfälliga beställningsunderlag” bearbetades och
sammanställdes till styrdiagram i Excel med medelvärde och tre standardavvikelser. I styrdiagrammen analyserades processernas stabilitet, skiften, eventuella trender och avvikande ytterfall. Syftet var att avgöra om processerna var stabila samt att identifiera förekomsten av naturlig och systematisk variation.
Även enklare stapeldiagram tillämpades vid redovisningen av mätningarna. Mätningarna ”Ortopedtekniska hjälpmedel med kvalitetsbrister” och arbetsmiljömätningen omöjliggjorde användandet av styrdiagram då data endast bestod av före/efter mätningar.
Den mest effektiva analysen kombinerar analys utifrån processdata med kunskap från medarbetarna i verksamheten (Elg, 2013). Analysen gjordes därför tillsammans i förbättrings- och
projektgruppen löpande med att mätningarna samlades in. Detta för att en god bild skulle erhållas över hur processerna såg ut innan några förändringar hade införts. Frågeställningar så
som: Har vi stor/liten variation? Är processen stabil? Kan vi se några mönster? ställdes för
att gruppens tillsammans skulle reflektera över resultaten.
Genom att tillsammans reflektera över samma information och sätta den i ett sammanhang
kan mätningens data tolkas och förstås på ett riktigt sätt. På så sätt kan en gemensam syn på
situationen uppnås samt synliggöra individuell kunskap (S. P. Bate & Robert, 2002; Elg,
2013), vilket bedömdes vara av stor vikt för utvecklingen av förbättringsarbetet. Ytterligare
en viktig aspekt som försökte tillgodoses var att personerna som medverkade till insamlingen
också fick en tydlig återkoppling och upptäckte nyttan med mätningarna - man ville skapa
mening och känsla för datamaterialet.
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Dessa gruppanalyser var även ett tillvägagångssätt för att kunna utnyttja och tillvarata den
samlade kunskap som fanns hos medarbetarna. Det har visat sig att det är vid denna typ av
sammanhang - när det sker en överföring och skapande av kunskap - som positiva synergieffekter uppstår (Granberg & Ohlsson, 2005). Exempel på en sådan effekt är att förståelsen för
det egna arbete fördjupas vilket anses vara en effektiv metod för att skapa intern kompetensutveckling i en organisation (Sandberg & Targama, 1998). Rätt använt kan alltså mätningar
stödja kreativa processer och skapa gynnsamma friktioner om vad som faktiskt är fakta om
verksamheten (Pfeffer & Sutton, 2006). Detta alstrar då fördjupad kunskap om dessa processer som kan bidra till utvecklandet och skapandet av såväl ett individuellt som ett organisatoriskt lärande.

Metoder för studien av förbättringsarbetet
Studiens syfte var att utöka kunskapen om vilka påverkande faktorer som föreligger vid genomförande av förbättringsarbeten i en kontext som befinner sig i gränslandet mellan tillverkningsindustrin och sjukvården.
De forskningsfrågor studien sökte svar på var:


Vilka påverkande faktorer föreligger vid genomförande av förbättringsarbeten
inom TeamOlmeds centrala produktionsenhet?



Skiljer sig resultatet från denna studie från Kaplan et al:s, (2013) resultat
över vilka kontextuella faktorer som har stor påverkan på genomförandet av
förbättringsarbeten genom att använda MUSIQ-modellen (Model for Understanding Success in Quality) framtagen av Kaplan et al.

När syftet är att studera och skaffa sig kunskap om personers erfarenheter av ett visst fenomen, som i denna studie utgjordes av att delta i ett förbättringsarbete, är metoder med kvalitativa ansatser att rekommendera (Marshall & Rossman, 2011). Utifrån karaktären på studiens
syfte och frågeställningar bedömdes en kvalitativ studiedesign därför vara det lämpligaste
tillvägagångssättet.
Vid skapandet av studiedesignen – planen på vilket sätt syfte och frågeställningar kan besvaras – tillämpades tre frågeställningar (Patel & Davidson, 2011):
1. Hur går man tillväga för att skapa och generera den sökta kunskapen?
2. Vem kan och vill berätta?
3. Hur kan data samlas in och sedan analyseras?
1. För att generera den efterfrågade kunskapen måste först erfarenheter kring det specifika
fenomenet skapas. Fenomenet av intresse var i denna studie medverkan i ett förbättringsarbete. Planeringen och genomförandet av förbättringsarbetet är ingående beskrivet tidigare i
uppsatsen.
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2. I denna studie var det personalen på produktionsenheten som, via sina erfarenheter av ett
förbättringsarbete, hade informationen som kunde generera den önskvärda kunskapen. Det var
dessa personer som aktivt medverkade och var delaktiga i förbättringsarbetet, såväl vid planerandet och genomförandet som vid utvärderingen. Medverkande personal tillfrågades sedan
om de ville dela med sig av sina erfarenheter av förbättringsarbetet.
3. Ny tillförlitlig kunskap om ett fenomen kan tas fram med hjälp av kvalitativa datainsamlingsmetoder så som till exempel observationer, berättelser och intervjuer (Henricson,
2012). I detta fall bedömdes det därför lämpligt att använda fokusgruppsintervjuer som datainsamlingsmetod. Motiveringen till detta beskrivs mer utförligt i följande avsnitt.

Fokusgrupper
Fokusgruppsintervjuer har i tidigare studier använts som underlag till kvalitetsförbättring och
utvärdering av olika projekt, till exempel inom kommuner och landsting (Wibeck, 2010). Fokusgrupper är en metod som bygger på att ämnen och idéer diskuteras i grupp (Albrecht,
Johnson, & Walther, 1993). Således anses en av de största fördelarna med fokusgrupper vara
möjligheten att dra nytta av den interaktion som sker i fokusgruppssamtalet (Freeman, 2006;
Krueger & Casey, 2008; Morgan, 1997). Metoden bedömdes därför som lämplig i denna studie då syftet var att studera deltagarnas erfarenheter av att medverka i ett förbättringsarbete.
Analys av data som genereras från fokusgrupperna kan sedan skapa en ökad förståelse och
kunskap om det finns gemensamma påverkande faktorer vid genomförande av förbättringsarbeten.
En av de största fördelarna med användandet av fokusgrupper är att metoden lämnar utrymme
att upptäcka sådant som en student eller forskare inte i förväg kunnat förutse. Vid val av mer
styrande metoder så som enkäter eller strukturerade intervjuer riskeras denna värdefulla effekt
att förloras (Wibeck, 2010). Resultaten från fokusgruppsintervjuer är inte statistiskt generaliserbara och är följaktligen inte är en lämplig metod att använda i studier med syfte att dra generaliserande slutsatser som gäller en större befolkning eller organisationer (Henricson,
2012). Då detta inte är syftet med studien ses inte detta som någon betydande nackdel.
Hur stort antalet deltagare i varje fokusgrupp bör vara skiljer sig i litteraturen där allt från fyra
till 16 deltagare i varje grupp förespråkas (Morgan, 1997; Stewart, Shamdasani, & Rook,
2007). Här menar Wibeck (2010) att ett lämpligt deltagarantal är fyra till sex med en övre
gräns på åtta personer per grupp. Detta motiveras av att varje deltagare har en viktig roll i
mindre grupper och att detta riskerar att försvinna i större grupper på grund av att talutrymmet
begränsas och dominanta deltagare tenderar att ta en oproportionerligt stor plats i diskussionen. Antalet studiedeltagare i denna studie var 10 personer och det lämpade sig då väl för att
skapa två fokusgrupper. Den första gruppen utgjordes av 5 OT från ”förbättringsgruppen”
medan den andra gruppen utgjordes av de 5 personer med ledande positioner från ”projektgruppen”.
Då det är viktigt att samtliga deltagare får möjlighet att göra sina röster hörda är även gruppsammansättningen avgörande. Till exempel förmodades hierarkiska skillnader i grupperna
utgöra en hämmande faktor på grund av beroendeförhållanden (Krueger & Casey, 2008). I
denna studie kunde detta utgöras av att produktionschefens deltagande hämmade OT från att
uttrycka en uppfattning som går emot chefens. För att undgå detta intervjuades produktionschefen och övriga personer med ledande positioner (projektgruppen) enskilt men med samma
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semistrukturerade frågeställning som tillämpades på OT (förbättringsgruppen). En möjlig
nackdel med en sådan indelning kan utgöras av att diskussionerna inte nyanseras med alla
deltagares åsikter. Effekten av detta kan då bli att studien går miste om potentiellt värdefull
information.

Datainsamling
Vid införskaffandet av datamaterialet till studien tillämpades semistrukturerade fokusgruppsintervjuer baserade på förutbestämda öppna frågeställningar relaterade till syftet. Semistrukturerade fokusgruppsintervjuer passar oftast bra i denna typ av explorativa studier då syftet är
att utforska hur deltagarna resonerar kring ett utvalt ämne (Wibeck, 2010). Frågeställningarna
togs fram av författaren i samråd med handledaren till studien och presenteras i Bilaga 3.
Det är i dessa sammanhang viktigt att intervjuaren inte ställer ledande frågor då det försvårar
att få fram intervjudeltagarnas egna upplevelser och tankar. Med syftet att komma åt vad som
var centralt för studiedeltagarna själva inleddes intervjuerna med en öppen fråga av karaktären ”Vad tycker ni har varit positivt med det genomförda förbättringsarbetet?”
Medverkande personal intervjuades efter att förbättringsarbetet slutförts i slutet på februari
2015. Intervjuerna utfördes av författaren och ägde rum på en bekant och ostörd plats då en
avslappnad miljö där deltagarna kunde känna sig bekväma i eftersträvades.

Dataanalys
Analys av data från intervjuer kan ske utifrån två olika ansatser; induktiv eller deduktiv. Med
den induktiva utförs analysen av texterna förutsättningslöst (Granskär & Höglund-Nielsen,
2008). Den deduktiva analysmodellen utgår istället från en i förväg utarbetad modell eller
teori, till exempel en hypotes. I denna studie tillämpades båda ansatser. Den deduktiva ansatsen tillämpades då ett av syftena var att jämföra studiens resultat med resultatet från Kaplan
et. als (2013) gällande vilka kontextuella faktorer som har stor påverkan på förbättringsarbetens framgång. För att göra detta analyserades data med modellen ”Model for Understanding Success in Quality” (MUSIQ) framtagen av Kaplan et al. (2012) som underlag.

MUSIQ-modellen
MUSIQ-modellen togs fram av Kaplan et. al (2010) och är en förkortning av ”Model for Understanding Success in Quality”. Syftet var att utveckla en begreppsmässig modell som kan
användas av både organisationer och forskare för att på ett bättre sätt förstå och optimera de
kontextuella faktorer som påverkar framgången av förbättringsarbeten. Modellen är framtagen
utifrån en strukturerad systematisk litteraturundersökning och erfarenheter från tio experter
inom förbättringskunskap. MUSIQ-modellen har identifierat 25 kontextuella faktorer inom
hälso- och sjukvårdssystemet som tros ha stor påverkan på genomförandet av förbättringsarbeten. De identifierade faktorerna är indelade i sex kategorier; Miljö/omgivning, Organisationen, Förbättringsstöd & kapacitet, Mikrosystemet, Förbättringsgruppen och Övriga faktorer som haft en positiv eller negativ effekt på förbättringsarbetet (Bilaga 4).
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Induktiv innehållsanalys: För att inte färgas av innehållet av Kaplans et al:s MUSIQ-modell
genomfördes först den induktiva analysen. Analysen utgick från förbättringsdeltagarnas egna
upplevelser av att ha medverkat i ett förbättringsarbete då ett syfte med studien var att undersöka vilka påverkande faktorer som förelåg vid genomförandet av förbättringsarbetet inom
den specifika kontexten. Intervjuerna spelades in och skrevs ut ordagrant för att sedan genomgå en dataanalys. När all data från intervjuerna samlats in bearbetades den först enligt
metoden kvalitativ innehållsanalys så som den beskrivs av Granheim och Lundman (2004).
Intervjuerna transkriberades ordagrant snabbast möjligt efter att ha genomförts. Sedan lästes
de transkriberade intervjuerna igenom ett flertal gånger för att en god och samlad bild av innehållet skulle skapas. Nästa steg var att identifiera meningsbärande enheter som relaterar till
syftet med studien. Meningsenheterna kondenserades och abstraherades sedan till koder. Koder med liknande innehåll identifierades och samlades sedan ihop i underkategorier. De underkategorier som överensstämde med varandra slogs ihop till en gemensam kategori.

Deduktiv innehållsanalys: En riktad innehållsanalys (Hsieh & Shannon, 2005) med MUSIQmodellen som underlag genomfördes. Meningsbärande enheter relevanta i sammanhanget
identifierades och infogades under de faktorer som bäst ansågs motsvara enheternas innebörd.
Detta pågick till samtliga enheter identifierats och infogats i modellen. Resultatet sammanställdes sedan kvantitativt genom att de meningsbärande enheterna summerades inom respektive kategori. Detta gav då en bild över vilka kontextuella faktorer som var mest representerade och vanligast förekommande i den insamlade datamängden. Fokusgruppsdeltagarna var
under intervjuerna inte medvetna om vilka faktorer som ingick i modellen.

Denna tillämpning av MUSIQ-modellen skiljde sig från hur Kaplan et al. använde sig av modellen. Kaplan et al. utvärderade effekten av de kontextuella faktorerna i olika genomförda
förbättringsarbeten genom att deltagare i dessa förbättringsarbeten själva fick poängsätta varje
faktor. För poängsättningen användes en sjugradig skala där deltagarna fick värdera faktorerna efter hur viktiga de ansåg att respektive faktor hade varit för framgången i det förbättringsarbete de deltagit i. Totalt ingick 74 förbättringsarbeten inom hälso- och sjukvården i studien
där 302 deltagare, både chefer och medarbetare, poängsatte de 25 faktorer som ingick i
MUSIQ-modellen.

Etiska överväganden
Studien byggde på ett kvalitetsinriktat förbättringsarbete med syftet att undersöka och förbättra kvalitet och rutiner. Dock kan studien inte betraktas som ett internt arbete för den aktuella organisationen. Detta då studien är ett examensarbete på Hälsohögskolan som klassificeras som en extern organisation i förhållande till den aktuella verksamheten. Detta innebär att
sekretessbelagd information inte kan utlämnas för forskning utan att en etikprövning utförts
enligt Hälsohögskolans forskningsetiska kommitté (2012).
Studien hade en vetenskaplig design och handleddes av en forskare men kommer inte att publiceras i en vetenskaplig journal vilket innebär att den inte betraktas som forskning och bedömdes därför inte vara underkastad Etikprövningslagen (Etikprövningsnämnden, 2011).
Data som samlades in till studien och förbättringsarbetet har inte heller någon koppling till
sekretessbelagda patientuppgifter vilket betyder att frågor gällande integritet och konfidentia17

litet i sig inte utgjorde något etiskt problem. Enligt Etikprövningslagen regler bedömdes istället att någon etikprövning inte behövde utföras. Etiken behandlades således inom ramen för
studiens handledning.
Då studiedeltagarna i fokusgrupperna utgjordes av både chefer och medarbetare bör även beroenderelationer tydliggöras, diskuteras och hanteras under denna rubrik. Beroendet utgjordes
här av att personalen eventuellt kände sig skyldiga till att delta då projektet till viss del var
initierat av ledningen, samt att personerna inte vill eller vågar säga vad man faktiskt tycker/känner. Detta påverkar således både studiens validitet och etiken rörande frivilligt deltagande. För att hantera detta tilldelades personalen muntlig och skriftlig information gällande
studiens syfte, deras roll i studien samt tillvägagångssättet av intervjuerna innan samtycke till
att delta i studien lämnades, (Bilaga 5). Personalen informerades om att de när som helst
kunde avbryta sitt deltagande och avsluta sin medverkan i studien utan några repressalier.
Även all insamlad information av personlig karaktär behandlades och bearbetades på ett strikt
konfidentiellt förfaringssätt, vilket också personalen informerades om. Förhoppningen var att
dessa åtgärder resulterade i att forskningspersonerna inte kände sig pressade att behöva delta,
utan gjorde det helt frivilligt samt skapade optimala förutsättningar för delgivandet av deras
ärliga tankar och åsikter.
Under analysen hade författaren hela tiden studiens syfte i åtanke för att analysen på bästa sätt
skulle bidra till ett svar på de uppsatta frågeställningarna (Henricson, 2012). Efter att intervjuerna skrivits ut raderades ljudfilerna. Materialet gjordes även konfidentiellt för att skydda informanterna mot insyn från obehöriga, både vid hanteringen av data och i uppsatsen. Istället
för namn tillämpades numrering av deltagarna. Den enda person som hade tillgång till datamaterialet var författaren. Ingen sekretesskänslig information samlades in och dokumenterades.
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Resultat
I detta kapitel sammanfattas resultaten från genomförda aktiviteter och mätningar som ingått i
förbättringsarbetet. Mätningarna presenteras och jämförs även med de uppsatta förbättringsmålen. Vidare analyseras resultatet från fokusgruppsintervjuerna utifrån studiens två forskningsfrågor:


Vilka påverkande faktorer föreligger vid genomförande av förbättringsarbeten
inom TeamOlmeds centrala produktionsenhet?



Skiljer sig resultatet från denna studie från Kaplan et al:s, (2013) resultat
över vilka kontextuella faktorer som har stor påverkan på genomförandet av
förbättringsarbeten genom att använda MUSIQ-modellen (Model for Understanding Success in Quality) framtagen av Kaplan et al.

Resultatet av förbättringsarbetet
Kontextförändring
Förbättringsarbetet startade i mitten av augusti 2014 och pågick formellt fram till slutet av
februari 2015. Under de första två månaderna av förbättringsarbetet genomfördes en omorganisering i form av att en ny produktionschef tillträdde samt att kvalitetschefen som ingick i
projektgruppen fick en ny roll som supply chain manager. Detta medförde att både den nytillträdda och den tidigare produktionschefen ingick i projektgruppen. Detta för att inte värdefull
kunskap och erfarenhet skulle gå gruppen förlorad. Kvalitetschefens övergång till att även bli
ansvarig för hela ”supply chain”, det vill säga beställnings-, leverans-, inköps- och produktionsprocessen, sågs enbart som en fördel då detta ytterligare underlättade och snabbade på
beslut- och åtgärder inom dessa processer. I övrigt inträffade inga betydande kontextförändringar som berörde förbättringsarbetet.

Flödesanalys
Förbättringsgruppen skapade tillsammans en flödesanalys över hela produktionsprocessen. En
schematisk och övergripande redovisning av processen visas i Figur 3 nedan. Flödesanalysen
är av visuella skäl uppdelad i två delar och kan i sin helhet granskas i Bilaga 6 och Bilaga 7.
Arbetet med flödesanalysen gav ett bra stöd i att gemensamt identifiera potentiella förbättringsområden. Nästa steg var att skapa och utveckla förbättringsidéer med tyngdpunkt på att
eliminera ”waste” i processen och analysera grundorsaker till de identifierade problemen.
Under arbetet med flödesanalysen identifierades 14 nya förbättringsidéer och förbättringsområden. Var i processflödet dessa uppstår markerades i flödesanalysen (Bilaga 6 och 7) med en
siffra och kort beskrivning av respektive förbättringsidé eller förbättringsområde. Ett kompletterande dokument kopplat till flödesanalysen skapades också där de identifierade problemen
sammanställdes och grundligare presenterades. Problemen klassificerades dessutom med befintlig status (klar, påbörjad, väntande eller avvaktande) och prioritering (hög, medel, låg)
med syftet att inte glömma bort förbättringsidéer samt för att skapa en god översikt. Dokumentet placerades på intranätet så att samtliga gruppmedlemmar kunde lägga till nya förbättringsidéer med avsikten att det skulle bli ett ”levande dokument”. I Tabell 1 nedan redovisas
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dessa förbättringsidéer och förbättringsområden med aktuell status. Vid avstämning i mitten
på mars 2015 var tre av punkterna ”klara”, fyra ”pågående”, sex ”väntande” och en ”avvaktande”.

Beställningar
kommer in

Produkterna/
hjälpmedlen
levereras

Utfräsning av
arbetsmodeller

Modeller och
beställningsformulär
sorteras in i jobbhyllan

Produkterna/
hjälpmedlen tillverkas

OT plockar/tilldelas
jobben

Figur 3. Förenklad och övergripande bild av produktionsprocessen

Tabell 1. Status för de förbättringsidéer och förbättringsområden som arbetades
fram med flödesanalysen som underlag.

Förbättringsidé eller förbättringsområde

Status

1.

Kodning: Svårt att hitta rätt produkt. AFO FF2 finns t.ex. inte i
OPAS i nuläget

Pågående

2.

Kodning: I dagsläget är det missvisande med produktdefinitionen
på skumblocken. Använd istället antal och storlek på skumbloc ken.

Pågående

3.

Det är bättre om det är en och samma person som både kodar och
bereder istället för att det är två olika personer som det är idag.

Klar

4.

Antalet färger för färgkodningen räcker inte till. Utöka färgkodningen med flera produkter t.ex. en färg för "nattskena" och med
extra tillval så som leder, filt m.m.

Avvaktande

5.

Personen som fräser ut modellerna hinner inte med. Utöka Fräsarens jobbtid från 8h/dag till 10-12h/dag

Pågående

6.

Det är ett problem att modeller från beställningar som inte är
kompletta går till den hårt belastade fräsen och förlänger kön i
onödan. Genom att införa en ”Förberedare” kan alla jobb i förväg
granskas och godkännas innan de skickas vidare till fräsen.

Klar

7.

Det är ett problem att inte alla OT kan göra alla jobb. Vi behöver
bredda personalens kunskaper så att fler kan ta fler jobb. Se över
kunskapsmatrisen.
Komplicerade/tidskrävande jobb måste påbörjas direkt för att

Väntande

8.
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Klar

minska risken för problem nära leveransdatum. Det behövs mer
styrning av jobbordningen.
9.

Det är svårt att skapa en bra överblick var i produktionsprocessen
de olika jobben befinner sig. Skapa en funktion i OPAS så att det
går att registrera var i produktionen de specifika jobben be finner
sig, som t.ex. "Pågående Prepreg", "Väntande Sadelmakeriet".

Väntande

10. Det uppfattas som att det är för få OT som fa ktiskt plocka jobb
från jobbhyllorna. Många har fullt upp med annat. Det behöver
frigöras mer tid till att arbeta dessa plockjobb.

Väntande

11. Det kan ibland ta lång tid när vissa jobb både ska plastdras och
läderspännas innan de är tillbaka på jobbhyllan och kan ”påbö rjas”. Se över denna process. Kanske går det att skapa en ny rutin
att dessa jobb ska ses över varje dag.

Pågående

12. En indikator på hur mycket jobb som ligger i ”pipen”, hur stora
jobb det är samt hur lång fräskö det är skulle underlätta vid pl anering och genomförande.

Väntande

13. Se över vad OT på de lokala avdelningarna egentligen ska g öra.
Vad ska skickas till produktionsenheten och vad ska göras av OT
ute på de lokala avdelningarna? Det finns inga tydliga riktlinjer i
för detta dagsläget.

Väntande

14. Inför en kvalitetskontroll innan eller i samband med att jobben
kommer till sadelmakeriets jobbhylla. På så sätt kan man i ett tidigt skeende identifiera jobb med någon form av problem kop plade till sig.

Väntande

Workshops
Arbetet med workshops bedrevs under förbättringsarbetet i tre olika grupper vid totalt sju tillfällen. I förbättrings- och projektgrupperna utfördes workshops en gång i månaden från september 2014 fram till februari 2015 i samband med de förbokade projektmötena.
Det utfördes även en större workshop i 24 november 2014 där samtliga OT på produktionsenheten närvarade. Syftet med workshopen var att förbättra de digitala beställningsformulären
som beställarna använder som beställningsunderlag och som sedan utgör tillverkningsunderlaget för OT. Gruppvis gick sedan alla OT igenom de beställningsformulären som de arbetade mest med och arbetade tillsammans fram förbättringsförslag för beställningsformulärens
innehåll och struktur. Direkt efter workshopen påbörjade chefen för beställningsprocessen,
produktionschefen och en av huvudmedskaparna till formulären arbetet med att omarbeta
formulären efter de nya förbättringsidéerna. Detta var första gången den typen av grupparbete
genomförts, vilket uppskattades bland OT.
Workshopen som utfördes med förbättrings- och projektgrupperna bestod främst av att arbeta
med olika förbättringsverktyg, exempelvis att skapa flödesanalyser, arbeta med PDSA-hjul
och baslinjemätningar. Under dessa sessioner placerades ett stort fokus från författarens sida
på att öka medlemmarnas förståelse för förbättringskunskap. Såväl föreläsningar om förbättringskunskap som att praktiskt arbeta med olika förbättringsverktyg tillämpades som pedagogiska verktyg.
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Mätningar
Processmått: Ortopedtekniska hjälpmedel med kvalitetsbrister
Ett av målen med förbättringsarbetet var att minska andelen ortopedtekniska hjälpmedel med
kvalitetsbrister som levereras från produktionsenheten till beställarna. För att undersöka detta
utfördes två telefonundersökningar; en vid starten av förbättringsarbetet i början på september
2014 och en igen i slutet av februari 2015. I den första undersökningen i september ingick 15
beställare och i februari 11 beställare. Orsakerna till bortfallet på fyra beställare var föräldraledighet, byte av arbetsplats och tjänstebyte. Telefonundersökningen granskade hur nöjda
beställarna var med de produkter som levereras från produktionsenheten. Detta gjordes genom
att mäta andelen levererade ortopedtekniska hjälpmedel med kvalitetsbrister. Det samlades
även in information om leveranssäkerhet. Beställarna fick dessutom poängsätta systemet som
helhet på en skala från 1-10.

September 2014

Februari 2015

100%
88%

92%
Målvärde: 85 %

75%

20%
8%
Helt nöjda

5%

Delvis nöjda

5%

Inte alls nöjda

Kom i tid

Figur 4. Resultatet över hur nöjda beställarna var med de produkter som produktionsenheten
hade leverart. Resultatet samlades in via telefonunderökningarna genomförda i september 2014
och februari 2015

Figur 4 visar resultatet från telefonundersökningarna med fokus på frågeställningen ”Hur
nöjda beställarna var med de produkter som levererades från produktionsenheten”. Resultatet
baserades på 51 (september 2014) respektive 49 (februari 2015) levererade produkter. Ett av
förbättringsarbetets mål var att;


Öka andelen tillverkade ortopedtekniska hjälpmedel som beställarna är helt
nöjda med från 75 % till 85 %.
22

Resultatet visade att andelen levererade produkter som beställarna var ”helt nöjda” med ökade
från 75 % till 88 % vilket innebar en lyckad måluppfyllelse. Detta speglar sig även i att andelen produkter som beställarna har varit ”delvis nöjda” med minskade från 20 % till 8 %. Vidare kunde även en förbättrad leveranssäkerhet noteras från 92 % till 100 %. Det ska dock
klargöras att definitionen av ”Kom i tid” var att produkten skulle vara beställaren till handa
senast klockan 12:00 dagen innan inbokad leverans. Detta är av betydelse att förtydliga då
ingen produkt som utgjorde de 8 % från mätningen i september 2014 resulterade i att någon
patient fick vänta längre än utlovat då dessa produkter anlände samma dag men innan det inbokade patientbesöket. Andelen levererade produkter som beställarna ”inte alls var nöjda”
med var oförändrad.
På frågan gällande hur nöjda beställarna var med beställnings-/tillverkningssystemet på en
skala 1-10 kunde även här en förbättring ses (Figur 5). I september låg medelvärdet på 7,3 (15
respondenter) och i februari på 8,2 (11 respondenter). Med syftet att motivera gruppmedlemmarna satte gruppen i september gemensamt upp ett mål – att vid förbättringsarbetets slut i
februari lyckats ha uppnått ett medelvärde på minst 8, vilket också uppnåddes.

September

Februari
9

8,2

9

Målvärde: 8

7,3

7
6

Medelvärde

Lägst

Högst

Figur 5. Resultatet över hur nöjda beställarna var med beställnings-/tillverkningssystemet på en
skala 1-10. Resultatet samlades in via telefonunderökningarna genomförda i september 2014 och
februari 2015
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Processmått: Bristfälliga beställningsunderlag
Med avsikten att samla in information om hur ofta produktionsenheten erhöll bristfälliga beställningsunderlag, det vill säga otydliga tillverkningsinstruktioner, märktes och mättes dessa
beställningsunderlag med ”Problem”. Syftet med mätningen var även att utvärdera om problemen minskade eller ökade under förbättringsprojektets fortlöpande och på så vis indikera
om vi var på rätt väg. En sammanställning av insamlad data som mätningen grundades på
presenteras i Tabell 2.

Tabell 2. Antal inkomna beställningar till produktionsenheten och hur
många av dessa som inneburit ett problem under perioden september 2014
till januari 2015.

Antal inkomna beställningar och problemfördelning
Månad/År
September 2014
Oktober 2014
November 2014
December 2014
Januari 2015

Antal beställningar

Antal med "problem"

231
198
234
152
146

30
23
33
13
10

Resultatet för processmåttet ”bristfälliga beställningsunderlag” visas i Figur 6 nedan. Mätningen visade att problemandelen för beställningar som genomfördes under förbättringsarbetets första tre månader; september (13 %), oktober (12 %) och november (14 %), låg på en
betydligt högre problemandel jämfört med förbättringsarbetets sista två månader december
(8,5 %) och januari (6,8 %). Detta innebar att de beställningar som gjordes till produktionsenheten under december och januari innehöll en mindre andel problem vid tillverkningen av de
ortopedtekniska hjälpmedlen. Vidare innebar detta att förbättringsmålet ”Minska andelen
bristfälliga inkommande beställningsunderlag till produktionsenheten från 13 % till 6,5 %”
missades med 0,3 % då januari hade ett värde på 6,8 %.
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14%
13%
12%

8,5%
Målvärde: 6,5 %

6,8%

September

Oktober

November

December

Januari

Figur 6. Andelen bristfälliga beställningsunderlag som kommit in till produktionsenheten under
perioden september 2014 till januari 2015

Vid analysen av de beställningar som märkts med ”problem” identifierades ett stort antal förbättringsidéer. Dessa förbättringsidéer sammanställdes sedan i ett ”revisionsdokument” som
utgjorde underlaget för det löpande utvecklingsarbetet av beställningsformulären som leddes
av CAD-chefen. Revisionsdokumentet illustreras i Tabell 3 nedan.

Tabell 3. Sammanställning av de förbättringsidéer som identifierades i samband med granskningen av de inkompletta beställningar som inkommit till produktionsenheten

Klassificering

Förbättringsidé/Förbättringsområde

Nya produktbeställningsformulär

Ultraflex armbågsortos
Flera KAFO-formulär
Hjälmformulär
Ultraflex armbågsortos
AFO kolfiber. Varför beställaren måste fylla i skostorleken måste förtydligas.
Hemknappen måste bli tydligare på beställningsinterfacet
Lägg till valet "Antal par" för produkten ”Inlägg positiv”
Lägg till valet "Ny Handläggare" för beställning av inlägg
Ledtider för KAFO-beställningar måste förtydligas
Lägg till valet ”Svarta band” för KAFO B3
Lägg till telefonnummer till produktionsenheten i alla
formulär
Skapa funktionen att kunna bifoga mer bilder
Ta bort kvalitetsvyn då den inte används

Mindre ändringar av formulär

Större ändringar
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Förslag som behöver definieras mer

Avvaktande ändringar

Nya osorterade förbättringsförslag

Lägg till varningstext när beställaren väljer ett kort datum,
vid röda dagar eller när det är utbildningsdagar
Lägg till möjligheten att kunna välja par/st och Hö/Vä i
alla formulär t.ex. hälkopp
Lägg till kontaktuppgifter för externa kunder
Skapa funktionen ”Färdigställning enl. koncept” som
gäller 9 produkter.
Fler sulalternativ för slitsulor för alla AFOs
Förtydliga hur lång leveranstiderna är på respektive produkt. Antingen på produktplanschen eller inne i beställningsformulären.
Skapa en uppläggsmatris som kan kombineras med viktuppgifter för prepregortoser.
Skapa ett bättre ritverktyg i formulär
Förhöjning under häl/fotsula: Det ska vara valbart om man
vill ha EVA eller skum. Standard med skum över 3 cm
men man kan välja EVA med en motivering.
Tillämpa "tvingande val" med rullista vid val av skostorlek.
Skapa ett enhetligt och logiskt upplägg för samtliga beställningsformulär
Att "ej relevanta val" i formulären inte följer med vid
utskrift av beställningsformulären

Styrdiagram över antalet bristfälliga beställningsunderlag
Ett styrdiagram skapades med syfte att skapa en tydligare bild över mätningen och hur förändringsprocessen av antalet inkommande beställningar med problem såg ut för varje vecka (Figur 7). Data som användes var av variabelkaraktär och innehöll en observation per mätning
vilket innebar att ett XmR-styrdiagram tillämpades. I styrdiagrammet kan en positiv förändring från v. 48 och framåt ses. Denna minskning klassificeras som ett skifte då den består av 8
sammanhängande mätpunkter under centrumlinjen vilket även innebär att processen innehåller systematisk variation och inte betraktas som stabil (Provost & Murray, 2011). Skiftet visar
på att det troligen föreligger en urskiljbar källa som orsakar denna variation (Bergman, 2012).
Även variationen i mätpunkterna var stor. De låga siffrorna för v. 52 och v.1 speglar troligtvis
den låga inströmningen av beställningar under jul- och nyårshelgerna. Troligtvis har detta
även påverkat inströmningen av antalet beställningar veckorna före och efter också vilket gör
att resultatet ska beaktas med viss försiktighet. Dock stöds resultatet av att andelen beställningar med bristfälliga beställningsunderlag har sjunkit under denna period. Detta innebär att
även om det har varit en låg inströmning av beställningar så har fortfarande det totala antalet
beställningar med problem minskat, vilket stärker det presenterade resultatet i styrdiagrammet.
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Antal beställningar med problem
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Figur 7 visar ett styrdiagram över antalet bristfälliga beställningsunderlag som inkommit till produktionsenheten under perioden september 2014 till januari 2015. Data redovisas veckovis från v. 36 2014 till v. 4 2015

Balanserat mått: Arbetsmiljömätning
Ett av målen med förbättringsarbetet var att förbättra arbetsmiljön på produktions- och CADenheten. Då förbättringsarbetet skulle innebära förändringar av både arbetsrutiner och arbetsuppgifter kunde detta påverka arbetsmiljön i både positiv och negativ riktning och bedömdes
därför utgöra ett viktigt mått. Mätningen utfördes på årsbasis under kalenderårets första kvartal via centrala utskick och genomfördes av ett externt undersökningsföretag.
Resultatet för 2014 respektive 2015 års arbetsmiljömätningar för produktionsenheten redovisas i Tabell 4 och poängens intervall, klassificering och innebörd beskrivs i Tabell 5. Resultatet visar på en tydlig förbättring från 2014 till 2015 där samtliga fyra frågeområden gick från
att 2014 klassificerats som ”bristfälliga” eller som ett ”gränsvärde” till att klassificeras som
”väl godkända” eller ”godkända”. Frågeområdet ”under det senaste året har jag haft möjlighet att utbilda mig och utvecklas i mitt arbete” stod för den största förbättringen då den gick
från ett värde på 3,0 till 4,15.
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Tabell 4. Utvalda frågeområden från arbetsmiljömätningen med resultat för
2014 och 2015 års mätningar för produktions- och CAD-enheten.

Frågeområden
Arbetsmoralen på enheten/avdelningen där jag jobbar är hög.
Mina åsikter spelar roll på jobbet.
Jag uppmuntras till att komma med nya idéer på min arbetsplats.
Under det senaste året har jag haft möjlighet att utbilda mig och
utvecklas i mitt arbete.

2014
3,36
3,64
3,71

2015
4,08
4,33
4,31

3,0

4,15

Tabell 5. Poängintervall med klassificering och åtgärdsbeskrivning av de fyra
olika nivåerna.

Poängsystem
Poängintervall
4,20 - 5,00
3,81 - 4,19
3,70 - 3,80
1,00 - 3,69

Klassificering och åtgärd
Väl godkänt: Analysera och försök hålla en hög nivå
Godkänt: Analysera och agera vid behov
Gränsvärde: Poäng mellan "Godkänt" och "Svagheter"
Bristfällig: Analysera och åtgärda

Sammanfattning av förbättringsarbetets resultat
Resultatet från förbättringsarbetet visade att produktionsenheten hade blivit bättre på att leverera ortopedtekniska hjälpmedel som motsvarade beställarnas förväntningar. Andelen levererade ortopedtekniska hjälpmedel som beställarna var ”helt nöjda” med ökade från 75 % till 88
%. Även andelen levererade produkter som beställarna var ”delvis nöjda” med minskade från
20 % till 8 %. Dessutom ökade leveranssäkerheten från 92 % till 100 %. Resultatet visade
även på att beställarna hade blivit nöjdare med beställningssystemet då mätningarna visade på
en medelvärdesökning från 7,3 för september 2014 till 8,2 för februari 2015 på en skala 1-10.
Även andelen beställningar med bristfälliga beställningsunderlag minskade från ett medelvärde på 13 % (september 13 %, oktober 12 % och november 14 %) till 8,5 % respektive 6,8
% för december och januari. Arbetsmiljömätningen visade också på en lyckad måluppfyllelse
med förbättringar inom samtliga berörda frågeområden.

Sammanfattningsvis uppnåddes två av de tre uppsatta målen med förbättringsarbetet:


Öka andelen tillverkade ortopedtekniska hjälpmedel som beställarna är helt
nöjda med från 75 % till 85 %. Resultat: 88 % helt nöjda beställare. Positiv
måluppfyllelse.



Minska andelen bristfälliga inkommande beställningsunderlag till produk tionsenheten från 13 % till 6,5 %. Resultat: 6,8 % bristfälliga inkomna beställningsunderlag. Negativ måluppfyllelse.



Förbättra arbetsmiljön på produktions- och CAD-enheten. Resultat: samtligt
utvalda frågeområden förbättrades. Positiv måluppfyllelse.
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Resultatet och analys av studien av förbättringsarbetet
Fokusgruppsintervjuerna: Induktiv innehållsanalys
Fokusgruppsintervjuerna inriktade sig på påverkande faktorer vid genomförandet av förbättringsarbeten och utfördes i två olika grupper; en grupp där deltagarna med ledande roller och
ingick och en grupp där de ortopedtekniker som medverkat i förbättringsarbetet ingick. Varje
intervjusession pågick i cirka en timme. Analysen av materialet från fokusgruppsintervjuerna
riktades endast till det manifesta innehållet (det som uttrycktes i ord) i det insamlade materialet. Exempel på detta visas i Tabell 6.

Tabell 6 visar exempel på hur den kvalitativa innehållsanalysprocessen genomfördes

Meningsenhet

Kondenserad meningsenhet

Kod

Sen är det ju, vilket det också var i
det här fallet, viktigt att det också
är… alltså att när
man definierar ett
sådant här förbättringsprojekt. Att
det är ett förbättringsprojekt som
folk känner är ett
förbättringsprojekt.

Viktigt att förbättringsprojektet är något som medarbetarna
känner är något som
behöver förbättras.

Måste vara ett
problem för
medarbetarna.

Men att man förklarar för alla att
så att alla förstå
det. Det är åt det
hållet vi ska åt…
Ingen har styrt
båten, vi bara ror.
Vi ror men vi vet
inte vart vi ska, det
har ju varit så rätt
länge.

Det måste finnas ett
gemensamt mål hos
gruppen.

Viktigt med gemensamt mål
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Underkategori

Kategori

Engagemang

Metod & Resurser

Mmm, det jag
kanske känner är
att man har haft de
här mötena varje
måndag och sen
har vi kanske då…
Ja i början då drog
vi igång lite grejer
med problemätningen och så.
Men sen känns det
mest som att vi har
ju inte haft så
mycket avsatt tid.

Man har haft tid till
mötena men inte så
mycket övrig tid till
att arbeta med förbättringar.

Viktigt med tid
även efter mötena.

Utan resurser
händer inget

När samtliga meningsbärande enheter identifierats, kodats och delats in i olika underkategorier skapades övergripande kategorier. Analysen resulterade i totalt fem kategorier och 15
underkategorier (Tabell 7).

Tabell 7 visar en sammanställning av resultatet från den kvalitativa innehållsanalysen med kategorier och underkategorier

Kategorier
Kunskap & förståelse

Delaktighet

Metod & Resurser

Ledarskap & stöd

Mätningar

Underkategorier
Svårt att se helheten
Ökad förståelse och förtroende
Ny användbar kunskap
Att någon lyssnar
Kunden/patientens röst
Attitydförändring
Praktisk påverkan
Sätta systemet i rörelse
Engagemang
Kulturförändring
Utan resurser händer inget
Viktigt med strukturerad uppföljning
Förändrad inställning hos ledningen
Förbättringsledaren
Ledningens stöd uppifrån och ned
Nytt ledarskap
Ökar engagemanget
Viktig del i uppföljningen
Styrverktyg
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Kunskap och förståelse
Deltagarna beskrev att de i början av projektet hade svårt att se hur förbättringsarbetet praktiskt skulle genomföras och vad som skulle göras för att förbättringar skulle uppnås. Det upplevdes i början även ibland som abstrakt och lite väl teoretiskt vilket skapade en känsla av oro.
”Jag hade lite svårt… Jag förstod att det var bra, jag trodde på det men hade liksom lite svårt
att se vägen framåt för jag tyckte då att det var en så teoretisk modell. Jag hade lite svårt att
se vad som rent praktiskt skulle göras.”(Deltagare med en ledande roll)
Deltagarna förklarade att denna uppfattning förändrades allt eftersom de i samband med
undervisningsdelarna i projektmötena fick en djupare förståelse för förbättringskunskap. Detta
ökade även deras förtroende för förbättringskunskap som arbetssätt och för förbättringsarbetet. Vidare ansåg deltagarna att de skaffat sig ny kunskap som kunde användas i det dagliga
arbetet och i framtida projekt med syftet att förbättra. Framför allt framhölls nya kunskaper
inom tillämpningen av olika förbättringsverktyg och vilka förutsättningar som är viktiga vid
förbättringsarbeten.
”just det här med den teoretiska biten tycker jag själv har skapa en betydligt bättre förståelse
för vad faktiskt ett förbättringsarbete innebär och liksom vad som är de viktiga bitarna i vad
som är viktigt att tänka på. Det tycker jag att man har fått en mycket bättre förståelse för. Till
exempel de där teoretiska bitarna om Lean som du har haft, det tycker jag har varit jättebra.
Man har fått lite mer kunskap inom de bitarna.” (Deltagare utan en ledande roll i organisationen)

Delaktighet
En av de faktorer som framkom tydligast under intervjuerna med Ortopedteknikerna var just
den positiva känslan av att äntligen få sina röster hörda och kunna lyfta problem som diskuterades och som gruppen sedan försökte lösa.
”Och vi har väl inte varit den mest prioriterade gruppen/enheten i företaget och då har det
inte lyssnats på de här problemen riktigt. Från att ingen har brytt sig över huvud taget om de
här problemen som bara har öst in… till att man har tagit upp problemen och börjat diskutera det och alltså så. Så har det ju gjort jättemycket.” (Deltagare utan en ledande roll i organisationen)
Deltagarna med ledande roller pratade mycket om att det har varit viktigt och värdefullt att det
har legat mycket fokus på kunden och patienten och att det har skapade en acceptans och förtroende för projektet i hela organisationen.
”Ja det tror jag också att det att hela uppmärksamheten, med intervjuerna, telefonundersökingen har gjort att även kunden har känt sig uppmärksammad. Att han/hon har fått komma
till tals med sina synpunkter och att vi tar till oss det och jobbar med det och så vidare.”
(Deltagare med en ledande roll i organisationen)
Något som kom upp hos båda grupperna var att det hos deltagarna i förbättringsgruppen,
framför allt hos ortopedteknikerna, hade skett en attitydförändring. Den allmänna stämningen
var mer positiv och att de kändes mer motiverade. Dessa personer hade fått en annan syn på
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problem, att det faktiskt fanns möjligheter att lösa dem i och med deras delaktighet i förbättringsarbetet.
”Sen tycker jag man får känslan av, alltså man lever lite mer i en förbättring. Man ser inte
bara problem hela tiden utan, Det är många som fortfarande gör här bland teknikerna, de ser
problem hela tiden och ser alltså när det kommer någonting åhh vad jobbigt istället för att se
det som att åhh nu ska vi klara av detta.” (Deltagare med en ledande roll i organisationen)
Dock fanns det en frustration över bristen på att själva inte alltid kunna påverka och praktiskt
bidra i alla förbättringsförslag. De skulle vilja ha varit mer delaktiga genom att ha haft mer
praktiska uppgifter efter mötena. Detta togs även upp av personerna med ledande roller där
deras uppfattning var att det från deras situation hade varit svårt att involvera alla parter så
mycket som de hade önskat.
”Nej men alltså egentligen tycker jag att det bara överlag har varit bra. Det är väl egentligen
det att det inte har varit så mycket för var och en att hugga tag i eller så. Men det är ju inte så
det har varit. Det har ju varit lite större frågor som xxx, xxx och xxx har fått styra över och vi
har mest tyckt till. Och sen har vi väl problemmätningen och den är ju vi delaktiga i så sett.”
(Deltagare utan en ledande roll i organisationen)

Metod och resurser
Det förelåg en samstämmighet bland deltagarna gällande känslan att vara på väg åt rätt håll.
Att gruppen tillsammans faktiskt hade åstadkommit något positivt och inte bara pratade om
vad som behövde förbättras. Deltagarna kände också att de hade fått nya verktyg att arbeta
med när något ska förbättras.
”Ja det är jättekul att se att det faktiskt har hänt någonting. Det positiva måste ju vara att det
just har skett förbättringar. Alltså att kunna konstatera att det har blivit förbättringar.” (Deltagare med en ledande roll i organisationen)
”Vi har ju fått ett slagträ att jobba med, vi har fått en inblick i vilka verktyg du (förbättringsledaren) använder.” (Deltagare utan en ledande roll i organisationen)
Deltagarna var även överens om att det krävs ett aktivt arbete för att förbättringar ska kunna
uppnås. Deltagarna med ledande roller poängterade också att det är viktigt att medarbetarna är
engagerade. Bland annat genom att det som ska förbättras måste upplevas som ett problem för
medarbetarna och att de också känner att de har möjlighet att påverka. Vidare betonades vikten av att det måste finnas en förbättringskultur på arbetsplatsen och att det krävs ett stöd från
ledningen för att detta ska detta ska infinna sig.
”Sen är det ju, vilket det också var i det här fallet, viktigt att det också är… alltså att när man
definierar ett sådant här förbättringsprojekt. Att det är ett förbättringsprojekt som folk känner
är ett förbättringsprojekt. Alltså att det inte är så att ledningen kan fatta något beslut att, eller
någon kan baserat på en känsla dra igång något som är ett ickeproblem. Men här har ju liksom både här i huset och externt är införstådda med att här fungerar det inte riktigt. Och då
har man ju en bra start.” (Deltagare med en ledande roll i organisationen)
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”Och sedan ett engagemang från folket här som liksom ska jobba i det. Att de också känner
att vi faktiskt kan vara med och påverka och att det finns tid…”(Deltagare utan en ledande
roll i organisationen)
”Men man kan inte kräva från en medarbetare att driva förbättringar om det inte är så att
säga uttalat tillåtande att göra det. Alltså att ha stöd att tänka förbättring. Det tror jag liksom
är en av nycklarna.” (Deltagare med en ledande roll i organisationen)
Det framhävdes också att den strukturerade och faktabaserade uppföljningen i projektet hade
varit viktig för att driva arbetet framåt och visa på vad som utförts, varför och vad som var
nästa steg.
”Att kunna vara den där personen som... Ja hur var det med det där nu? Vad sa vi om det?
Det här sa vi förra gången men vi följde inte upp det? Alltså att det är någon som hela tiden
är väldigt liksom ähh… strukturerad och ”pain in the ass”(skratt).” (Deltagare med en ledande roll i organisationen)
En av faktorerna som framhölls starkast bland båda grupperna var vikten av resurser, framför
allt tid. Först måste ett stöd finnas och sedan måste resurser avsättas, inte bara till mötena utan
även efter mötena så att deltagarna praktiskt kunde arbeta med att förbättra. Ortopedteknikerna upplevde att just bristen på tid till att praktiskt arbeta med att förbättra efter mötena hade
varit ett problem.
”Nu har man lagt ned många människor och stort fokus och då tuggar det på. Men om förbättringsledaren hade liksom stångat sin panna blodig här utan att det tillsats några resurser.
Då hade det nog inte hänt något.” (Deltagare utan en ledande roll i organisationen)
”Mmm, det jag känner är att man har haft de här mötena varje måndag och sen har vi kanske
då… ja i början där drog vi igång lite grejer med problemätningen och så, men sen känns det
mest som att vi har ju inte haft så mycket avsatt tid.” (Deltagare utan en ledande roll i organisationen)
”Ja jag menar det … att det finns tid sen också.” (Deltagare utan en ledande roll i organisationen)

Ledarskap och stöd
Majoriteten av de diskussioner som fokusgruppsintervjuerna bestod av kretsade kring ledarskapet och stödet som genomsyrade förbättringsarbetet. Ortopedteknikerna upplevde att det
nya ledarskap som uppstod i samband med genomförandet av förbättringsarbetet och tillsättningen av en ny Produktionschef resulterat i ett nytt stöd som gjorde att det blivit förbättringar. Denna grupp framhöll även att de upplevt att det hade skett en attitydförändring hos hela
ledningen. Vikten av att det måste föreligga ett stöd från ledningen på alla nivåer och inte bara
på lokal nivå var också något som framhävdes av båda grupper.
”Alltså på något sätt har det ju hjälpt, vi har fått lite mer vind i seglen att det kom en som tog
ansvaret över Teknik, måste jag säga.” (Deltagare utan en ledande roll i organisationen)
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”Ja det får ni lösa bäst ni vill. Ja då hade man ju inget stöd riktigt och det känner man ju
att... det har vi ju nu. Det är ju därför det går framåt. Man märker att det har blivit en stor
förändring från ledningen. Innan var det mer så att ”Det är ni som äger frågan” (Deltagare
utan en ledande roll i organisationen)
”Ja det måste, det måste på något sätt börja i… jag vet inte hur jag ska uttrycka det… ledarskapet… ähhh… det måste finnas en tro på förbättringsarbete i någon form hos ledningen.”
(Deltagare med en ledande roll i organisationen)
På frågan gällande vad deltagarna ansåg var viktigast för att förbättringsarbeten ska kunna
utföras på ett bra sätt framhävde båda grupper tydligt betydelsen av att arbetet måste ledas av
en drivande person som har ett ansvar och brinner för förbättringsarbetet. I detta ledarskap
ansågs att struktur och uppföljning var viktiga faktorer. Vissa personer ansåg att det hade varit
omöjligt att genomföra förbättringsarbetet utan en förbättringsledare med dessa egenskaper.
Att förbättringsarbeten drivs i en positiv anda kom också upp som en viktig faktor.
”Jag tror det enskilt viktigaste faktorn i det här förbättringsprojektet är du (förbättringsledaren). Jag tror att det har varit en person som har ett ansvar, ett driv och som liksom har drivit
det framåt. Utan det hade det varit omöjligt tror jag.” (Deltagare med en ledande roll i organisationen)
”En i den rollen som skapar strukturen i det hela och som för det framåt till nästa tillfälle och
så vidare det är ju jätteviktigt.” (Deltagare med en ledande roll i organisationen)
”Ja och att det är någon som brinner för det, annars går det aldrig.” (Deltagare utan en ledande roll i organisationen)
”Jag håller fullkomligt med det, man måste ha rätt man på rätt plats och tid för att ha möjlighet att driva det på ett strukturerat sätt.” (Deltagare med en ledande roll i organisationen)
”Så det tror jag också är viktigt att man gör det med dem och att de känner att det är en positiv klang i det hela.” (Deltagare med en ledande roll i organisationen)

Mätningar
Att via mätningar objektivt visa hur väl processer fungerar, vad som åstadkommits och för att
avgöra om förbättringsarbetet är på rätt väg upplevdes av deltagarna som en viktig del i förbättringsarbetet. Deltagarna med ledande roller ansåg att mätningarna även bidragit till att öka
engagemanget hos medarbetarna. Att kunna visa på hur det objektivt ser ut och inte bara låta
känslor och personliga uppfattningar styra medarbetarnas uppfattningar och inställningar till
ett problem.
”För det var liksom det första ”boosten” kom där tror jag. Och det tror jag spelar en stor
roll, för då fick man svart på vitt. Ok det finns mycket saker att förbättra MEN det är ändå
väldigt många kunder som är ganska nöjda. För man kanske hade byggt upp en ännu värre
känsla än vad det faktiskt var.” (Deltagare med en ledande roll i organisationen)

34

Att uppföljningar ska bygga på användandet av mätningar betonades också som viktigt av
grupperna. Huvudargumenten för detta var att det ökade förståelsen för processerna, underlättade att avgöra om man gör rätt eller fel och att kunna visa vad förbättringsarbetet har lyckats
uppnå. Deltagarna med ledande roller betonade även värdet av att med hjälp av mätningarna
kunna ta beslut baserade på fakta istället för känslor.
”Det positiva måste ju vara att det just har skett förbättringar. Alltså att kunna konstatera att
det har blivit förbättringar. Jag tycker det känns jätteviktigt att man liksom kan se det. Att
man mäter det och kan se det.” (Deltagare med en ledande roll i organisationen)
”Ja precis, det är schysst att nu vet vi ju, nu ser vi om det här är rätt. Vi har ju någonting att
sikta mot…”(Deltagare utan en ledande roll i organisationen)
”Och sen saknar vi ganska mycket objektiv mätdata, man får ju ofta en magkänsla. Man tycker eller folk känner men det är väldigt sällan man faktiskt tar sig tid och faktiskt orkar sätter
sig ned och har en siffra att utgå från.” (Deltagare med en ledande roll i organisationen)

Resultat från fokusgruppsintervjuerna: Deduktiv innehållsanalys
Syftet med den deduktiva analysen var att undersöka om resultatet från denna studie skiljde
sig från Kaplans et al:s, (2013) gällande vilka kontextuella faktorer som har stor påverkan på
genomförandet av förbättringsarbeten (Hsieh & Shannon, 2005).
För att göra detta tillämpades MUSIQ-modellen som underlag vid den deduktiva innehållsanalysen. De identifierade meningsbärande enheterna parades ihop med de faktorer som av
författaren bäst ansågs motsvara enheternas innebörd. Detta utfördes tills samtliga enheter
identifierats och grupperats. Exempel på denna process visas i Tabell 8.

Tabell 8 visar exempel på hur den deduktiva innehållsanalysen med MUSIQ-modellen
genomfördes.

Kontextuella faktorer från
MUSIQ-modellen

Meningsbärande enheter
Då krävs det ju en person som faktiskt driver på.
En i den rollen som skapar strukturen i det hela
och som för det framåt till nästa tillfälle och så
vidare… det är ju jätteviktigt.

Förbättringsgruppen - Gruppledarskapet

Ja och att det är någon som brinner för det, annars går det aldrig.
För det var liksom det första ”boozten” kom där
tror jag. Och det tror jag spelar en stor roll, för då
fick man svart på vitt. Ok det finns mycket saker

Mikrosystemet - Motivation
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att förbättra MEN det är ändå väldigt många
kunder som är ganska nöjda. För man kanske
hade byggt upp en ännu värre känsla än vad det
faktiskt var.
Jobbar alla hela tiden för att det ska bli bättre så
blir det ju aldrig något problem ju.

Resultatet sammanställdes sedan kvantitativt genom att de meningsbärande enheterna summerades inom respektive grupp. Resultatet redovisas i Tabell 9 nedan. De sex faktorer som fick
högst värden var: Gruppledarskapet för förbättringsgruppen (59), Motivation till förbättring i
mikrosystemet (47), Förbättringsledarskapet för mikrosystemet (produktionschefen & CADchefen) (35), Mikrosystemets förbättringskultur (31), Organisatorisk förbättringskultur (24)
och Resurstillgänglighet tid m.m. (24).

Tabell 9 visar resultatet från den deduktiva innehållsanalysen. De sex faktorer med
högst antal träffar är understrukna och markerade med fet text

Kontextuella faktorer från MUSIQ-modellen

Antal träffar

Miljö/omgivning
Externa incitament
Extern projektsponsring

0
0

Organisationen
Ledarskapet över förbättringsarbetet
Stöd från seniora förbättringsledare
Organisatorisk förbättringskultur
Mognad av organisationens interna förbättringsprogram
Ekonomisk ersättning till medarbetarna
Datainfrastrukturen (systemstöd till mätningar och andra förbättringsaktiviteter)

19
20
24
0
0
0

Förbättringsstöd och Kapacitet
Företagets arbetskraftsfokus på förbättringsarbeten
Resurstillgänglighet, tid m.m.
Datainfrastrukturen (systemstöd till mätningar och andra förbättringsaktiviteter)

19
24
3

Mikrosystemet
Förbättringsledarskapet (produktionschefen & CAD-chefen
Motivation till förbättring
Förbättringskapacitet
Mikrosystemets förbättringskultur

35
47
4
31

Förbättringsgruppen
Gruppledarskapet
Deltagarnas mångfald i förbättringsgruppen
Professionell kunskap om det specifika förbättringsområdet
Beslutsprocessen
Normer och regler kopplade till hur gruppen ska arbeta för att nå sina mål
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59
9
2
8
7

Förbättringgruppens kunskaper inom förbättringskunskap
Tidigare erfarenhet av förbättringsarbeten
Gruppmedlemmarna har arbetat ihop som ett team tidigare

15
1
3

Övriga faktorer som haft en positiv eller negativ effekt på förbättringsarbetet
Specifik händelse som utlöst behovet av förbättring
Arbetets strategiska betydelse för organisationen

0
0

Resultatet från den deduktiva analysen jämfördes sedan med resultatet från Kaplans et al:s
(2013) studie (Tabell 10). Detta genomfördes med syftet att undersöka om det förelåg en konsensus över vilka kontextuella faktorer som påverkar genomförandet av förbättringsarbeten.
Resultatjämförelsen visade en samstämmighet i form av att fyra av de sex faktorer med störst
påverkan på förbättringsarbeten fanns med i båda studierna: Gruppledarskapet för förbättringsgruppen, Motivation till förbättring i mikrosystemet, Mikrosystemets förbättringskultur,
och Resurstillgänglighet tid m.m. Starkast samband utgjorde konsensusen över den faktor med
störst påverkan på genomförandet av förbättringsarbeten ”Gruppledarskapet för förbättringsgruppen” som båda studierna hade högst upp på listan.
De två faktorer som enbart fanns med på Kaplan et al:s resultatlista över starkt påverkande
faktorer; Förbättringgruppens kunskaper inom förbättringskunskap” och ”Mikrosystemets
förbättringskapacitet” visade sig däremot i denna studie endast ha haft en relativt låg påverkan på det genomförda förbättringsarbetet. Faktorerna fick i denna studie endast 15 respektive
fyra ”träffar” vid den deduktiva analysen.

Tabell 10 visar en jämförelse av resultaten från denna och Kaplan et al:s studie över de faktorer
med störst påverkan på genomförandet av förbättringsarbeten

Resultatjämförelse med Kaplan et al:s studie
Placering

Denna studie

Kaplan et al:s

1.

Gruppledarskapet för förbättringsgruppen

Gruppledarskapet för förbättringsgruppen

2.

Motivation till förbättring i mikrosystemet

Förbättringgruppens kunskaper inom förbättringskunskap

3.

Förbättringsledarskapet för mikrosystemet

Motivation till förbättring i mikrosystemet

4.

Mikrosystemets förbättringskultur

Resurstillgänglighet tid m.m.

5.

Organisatorisk förbättringskultur

Mikrosystemets förbättringskapacitet

6.

Resurstillgänglighet tid m.m.

Mikrosystemets förbättringskultur
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Diskussion
I det avslutande kapitlet sammanfattas och diskuteras resultatet från förbättringsarbetet och
studien av förbättringsarbetet genom att vävas ihop i ett gemensamt sammanhang. Tonvikten i
diskussionen ligger på hur resultatet och genomförandet av förbättringsarbetet påverkats av de
faktorer som synliggjorts av studien. Svagheter och styrkor kopplat till den metodik som användes vid själva genomförandet av förbättringsarbetet och studien diskuteras också. Vidare
förs ett resonemang angående uppsatsens praktiska och forskningsmässiga implikationer med
råd till framtida liknande förbättringsarbeten, uppsatsens bidrag till teori och modeller samt
förslag på fortsatt forskning. Avslutningsvis summeras hela uppsatsen med en sammanfattande slutsats.

Resultatdiskussion
Avsikten har varit att underlätta för läsaren att följa med i uppsatsen genom att skapa en tydlig
röd tråd där det genomförda förbättringsarbetet och studien av detta förbättringsarbete har
tydliggjorts var för sig. I detta avsnitt kommer dessa två delar att integreras, analyseras och
tolkas för att skapa en gemensam sammanfattning och presentera olika samband som uppstått
mellan de olika delarna. Tolkningen görs även utifrån resultaten från tidigare forskning och
påvisade kunskapsluckor.
Det övergripande syftet med förbättringsprojektet var att förbättra beställnings- och produktionsprocessen vid tillverkningen av individuella ortopedtekniska hjälpmedlen. För att avgöra
om förbättringsarbetet lyckades genomföra förändringar som visar på förbättringar sattes följande mål upp.
Att innan 28 februari 2015:


Öka andelen tillverkade ortopedtekniska hjälpmedel som beställarna är helt
nöjda med från 75 % till 85 %.



Minska andelen bristfälliga inkommande beställningsunderlag till produk tionsenheten från 13 % till 6,5 %.



Förbättra arbetsmiljön för OT på produktionsenheten med fokus på följande
frågeställningar;
o
o
o
o

Arbetsmoralen på enheten/avdelningen där jag jobbar är hög.
Mina åsikter spelar roll på jobbet.
Jag uppmuntras till att komma med nya idéer på min arbetsplats.
Under det senaste året har jag haft möjlighet att utbilda mig och u tvecklas i mitt arbete.

Resultaten visar att förbättringsarbetet lyckades uppnå två av de tre uppsatta målen. Andelen
levererade ortopedtekniska hjälpmedel som beställarna var ”helt nöjda” med ökade från 75 %
till 88 %. Även andelen levererade produkter som beställarna var ”delvis nöjda” med minskade från 20 % till 8 %. Dessutom ökade leveranssäkerheten från 92 % till 100 % (Figur 4).
Detta tyder på att produktionsenheten har blivit bättre på att tillverka produkter som uppfyller
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de förväntningar som beställarna har. Beställarna (ortopedingenjörerna) baserar sina beställningar på utförda ortopedtekniska behovsanalyser av patienterna. För att produkten (hjälpmedlet) ska kunna uppfylla patientens behov är det en grundförutsättning att produkten motsvarar beställarnas förväntningar av vad de anser sig ha beställt. Då förbättringsarbetet har
lyckats utveckla produktionsenhetens förmåga att tillverka och leverera ortopedtekniska
hjälpmedel som bättre motsvarar beställarnas förväntningar gynnar detta även de som organisationen finns till för – våra patienter. Förbättringsarbetet har skapat bättre förutsättningar för
att patienterna ska kunna erhålla sina hjälpmedel så snabbt som möjligt samt bidrar till att
hjälpmedlen tillgodoser patienternas ortopedtekniska funktionskrav
Beställarna har också blivit mer nöjda med beställningssystemet. Mätningarna visar på en
medelvärdesökning från 7,3 för september 2014 till 8,2 för februari 2015 på en skala 1-10.
Även andelen beställningar med bristfälliga beställningsunderlag minskade från ett medelvärde på 13 % (september till november 2014) till 8,5 % respektive 6,8 % för december 2014
och januari 2015. Detta innebar att förbättringsmålet ”Minska andelen bristfälliga inkommande beställningsunderlag till produktionsenheten från 13 % till 6,5 %” missades med 0,3
%. Resultatet ses ändå som mycket positivt då korrektare beställningsunderlag ökar möjligheterna för produktionsenheten att tillverka hjälpmedel som bättre motsvarar beställarnas förväntningar. Detta bör då resultera i nöjdare beställare, vilket styrks av mätningarna som tyder
på ett sådant samband.
För att uppnå förbättringar i en verksamhet menar Brandrud et al. (2011) att det krävs kunskap om den specifika kontexten samt hur kontexten samspelar med systemets kultur. Då jag
som förbättringsledare själv har arbetat i den kontext där förbättringsarbetet genomförts fanns
en viss kunskap om både den specifika kontexten och den lokala kulturen. Detta ses som en
framgångsfaktor och en trolig förklaring till det lyckade genomförandet och resultatet. Dock
anses förbättringsarbetets framgång inte enbart kunna förklaras av detta utan det är betydligt
mer komplext. Nelson et al. (2007) menar att det även krävs en tillämpning av just förbättringskunskap, vilket också har utgjort en stor del i det ledarskap och den metodik som jag i
rollen som förbättringsledare tillämpade i det genomförda förbättringsarbetet.
Trots uppnådda framsteg föreligger dock fortfarande utrymme för fortsatta förbättringar,
framför allt ses förbättringspotential inom produktionsflödet med tillhörande stödprocesser.
Flödesanalysen som togs fram kan i detta arbete utgöra ett bra stöd och vägledning. Förbättringsarbetet planeras fortlöpa efter den nu avslutade studiedelen. Produktionschefen planeras i
samarbete med CAD-chefen driva och ansvara för detta. Vid slutet av projektet fick dessa
personer som uppgift att presentera en handlingsplan för det fortsatta förbättringsarbetet. I
denna handlingsplan skulle hänsyn tas till de synpunkter och önskemål som uppkommit från
övriga deltagarna under förbättringsmötena. Även resultatet från fokusgruppsintervjuerna
ingick i denna planering. Den initiala planen var att fortsätta med de veckovisa mötena likt det
genomförda förbättringsarbetet men med ett ökat fokus på att praktiskt aktivera medarbetarna
i förbättringsinitiativ efter önskemål från deltagarna. Före förbättringsarbetet och studien påbörjades var ambitionen att resultatet från dessa skulle vara till nytta vid planering och genomföranden av framtida förbättringsarbeten i organisationen, en ambition som i och med
denna fortsättning av förbättringsarbetet har realiserats.
De positiva effekter förbättringsarbetet medfört är troligtvis en sammanlagd effekt av alla
stora och små förändringar som genomförts i förbättringsarbetet. Det går inte att härleda förbättringen till någon specifik händelse eller förändring som visat sig ha haft en större effekt

39

jämfört med de övriga. Däremot kan jag identifiera ett flertal händelser och interventioner
som under förbättringsarbetet uppfattats ha varit mest framgångsrika.
Grunden till hela förbättringsarbetet utgjordes av de veckovisa förbättringsmötena och månadsvisa projektgruppsmötena. Dessa möten utgjorde själva arenan för workshops, flödesanalyser, framtagande och utveckling av förbättringsidéer samt presentationer av mätningar. Vid
en jämförelse med resultatet från både den induktiva och deduktiva innehållsanalysen kan
flertalet av kategorierna direkt eller indirekt kopplas till dessa möten. Ortopedteknikerna upplevde en känsla av delaktighet genom att äntligen få sina röster hörda och kunna lyfta problem
vilket möjliggjordes med dessa möten. Under fokusgruppsintervjun lyfte ortopedteknikerna
vid ett flertal tillfällen att även den allmänna stämningen på avdelningen blivit mer positiv
och att de kände sig mer motiverade. Dessa personer hade fått en annan syn på arbetsrelaterade problemen, de kände att det faktiskt fanns möjligheter att lösa problem i och med deras
delaktighet i förbättringsarbetet.
Resultatet från arbetsmiljömätningen bidrar till att styrka detta resonemang då samtliga fyra
frågeområden tydligt hade förbättrats (Tabell 4). Det bör dock poängteras att mätningen innefattar personalen för både produktions- och CAD-enheterna och gäller alltså inte enbart deltagarna som ingick i förbättringsarbetet. Dessutom är de berörda frågeområdena relativt breda
vilket innebär att de påverkas då av många faktorer. Därför kan inte det positiva resultatet från
arbetsmiljömätningen i en allt för stor utsträckning kopplas ihop med det genomförda förbättringsarbetet. Förutom förbättringsarbetet anses bland annat det nya ledarskapet för produktionsenheten i form av den nya produktionschefen vara en starkt bidragande faktor till det positiva resultatet. Den tidigare produktionschefen var till skillnad från den nya chefen även
ansvarig för den kliniska verksamheten för Jönköpings län. Situationen bedömdes som ohållbar vilket resulterade i att den nya produktionschefen nu ansvarar endast för produktionsenheten. Detta har skapat bättre möjligheter för den nya produktionschefen att lägga mer tid och
energi åt att leda och utveckla enheten. Förbättringsarbetet anses dock ha fungerat som ett
stöd för den nya produktionschefen i sin nya ledarroll och dess positiva bidrag bör därför inte
förbises. Stödet anses främst ha utgjorts av de strukturerade mötena, kunskapsbildningen
inom de tillämpade förbättringsverktygverktygen och att jag som förbättringsledare tillsammans med produktions- och CAD-chefen styrde och guidade gruppen mot de uppnådda förbättringarna.
Förbättringsarbetets löpande möten utgjorde även funktionen av att fungera som en lärplattform för spridning och ökad förståelse av ämnet ”förbättringskunskap”. Detta var redan från
början en tydlig målsättning från mig som förbättringsledare då förhoppningar var att detta
skulle öka både acceptansen och förtroendet för denna typ av arbetsmetodik. Fokusgrupperna
lyfte vid ett flertal tillfällen att de tack vare dessa undervisande segment har fått lära sig nya
verktyg som de kan använda i ett fortsatt förbättringsarbete. Mätningarna utgjorde en stor och
viktig del i detta vilket också visade sig vara ett uppskattat inslag hos deltagarna. Positiva
effekter så som mer motiverade medarbetare och en ökad förståelse för processerna nämndes
som några av de fördelar användandet av mätningarna medförde.
Resultatet från den induktiva innehållsanalysen visade även att det nya ledarskapet och avsättningen av resurser som förbättringsarbetet medförde utgjorde viktiga hörnpelare i genomförandet av förbättringsarbetet. Detta tros ha en stark koppling till den nytillträdde produktionschefen som på ett föredömligt sätt tidigt inkorporerade förbättringsarbetet i sin nya roll.
Dessa fynd ligger i linje med vad Kaplan et al. (2013) fann när de undersökte vilka kontextuella framgångsfaktorer som föreligger vid genomförandet av förbättringsarbeten. Den deduk40

tiva analysen visade att av MUSIQ-modellens totalt 25 påverkande faktorer var fyra av denna
studies topp sex faktorer även fanns med på Kaplans et al:s topp sex lista (Tabell 10). Den
faktor som visade sig vara den enskilt viktigaste i båda dessa studier var ”Gruppledarskapet
för förbättringsgruppen”. Resultatet styrks även av den induktiva innehållsanalysen som visade på vikten av att det finns ett starkt ”Ledarskap & stöd” (Tabell 7). Detta var också något
som jag i min roll som förbättringsledare tydligt märkte av. I början av förbättringsarbetet var
deltagarna relativt avvaktande, troligtvis på grund av att de var osäkra på vad förbättringsarbetet egentligen skulle innebära för dem själva. Men allt eftersom stödet från ledningen och
min roll som förbättringsledare blivit tydligare kunde ett ökat förtroende för förbättringsarbetet märkas av.
De största skillnaderna mellan Kaplan et al:s och denna studies resultat var att faktorerna
”Förbättringsgruppens kunskaper inom förbättringskunskap” och ”Mikrosystemets förbättringskapacitet” fanns med på Kaplan et al:s topp sex lista men som i denna studie placerade
sig relativt lågt med 15 respektive fyra poäng. Kunskap och förståelse för förbättringskunskap
visad sig däremot i den induktiva innehållsanalysen ha utgjort en viktig del i förbättringsarbetet (Tabell 7). Detta var dock något som främst betonades av deltagarna med ledande positioner under fokusgruppsintervjun.
De två faktorer som fanns med på denna studies topp sex lista men inte på Kaplans et al:s var
”Förbättringsledarskapet för mikrosystemet” och ”Organisatorisk förbättringskultur”. Dessa
faktorer fanns även representerade i den induktiva innehållsanalysen under kategorin ”Ledarskap & Stöd” vilket anses stärka resultatets trovärdighet. Att ledarskapet och kulturen har en
stor påverkan på genomförandet av förbättringsarbeten är sedan länge väl känt och har fastslagits i flertalet tidigare studier (Crosby, 1979; Deming, 1986; Kaplan et al., 2010).
Resultaten från den induktiva och deduktiva analysen visar på många likheter men samtidigt
finns områden som skiljer sig åt. Exempelvis visar den induktiva analysen att ”Delaktighet”
och användandet av ”Mätningar” är viktiga påverkande faktorer vilket resultatet från den
deduktiva analysen inte visar. Denna diskrepans tolkas inte som att den ena analysen är mer
korrekt jämfört med den andra. Uppfattningen är istället att analyserna kompletterar varandra
och tillsammans anses ge en mer nyanserad bild av detta mycket komplexa område. Det är
ingen enkel sak att utreda vilka avgörande faktorer som påverkar genomförandet av förbättringsarbeten. Metoderna som tillämpats i denna studie har bidragit till att förtydliga vilka faktorer som har störst effekt vid genomföranden av förbättringsarbeten. Resultatet bidrar dock
inte i någon större utsträckning till att förklara hur dessa faktorer samverkar med varandra.
Användandet av ”Mätningar” i förbättringsarbetet visade sig utgöra en viktig del i både förbättringsarbetet och i resultatet av den induktiva analysen. Att MUSIQ-modellens 25 faktorer
inte innefattade mätningarnas betydelse ses som en svaghet i modellen (Bilaga 4). Den enda
faktorn i modellen som indirekt omfattar användandet av mätningar är ”Datainfrastrukturen systemstöd till mätningar och andra förbättringsaktiviteter” vilket främst syftar till det befintliga datastödet och inte själva användandet av mätningar. Med resultatet från denna studie
väcks frågeställningar om MUSIQ-modellen bör kompletteras med en mer renodlad mätningsfaktor. Värdet av tillämpningen av mätningar i förbättrings- och utvecklingsarbeten har
även framhållits i tidigare rapporter (Bergman, 2012; Elg, 2013). Elg menar bland annat att
mätningar ger bättre förutsättningar till ett vardagligt lärande för medarbetarna och underlättar
verksamhetsnära styr- och förbättringsarbeten. Vidare anser Elg även att tillämpning och förståelse för mätningar och variation är nyckeln till organisationers utveckling.
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Efter att ha haft både rollen som forskare och förbättringsledare och praktiskt ha genomfört ett
förbättringsarbete är min uppfattning att det föreligger en förhållandevis samstämmig konsensus över vilka de huvudsakliga påverkande faktorerna vid genomförandet av förbättringsarbeten är. Dessvärre räcker det inte med att enbart ha identifierat vilka dessa faktorer är. Faktorernas effekt på de specifika förbättringsarbetena är till stor del beroende på hur faktorerna
samverkar med varandra. Just detta är något som Bate et al. (2014) påpekar där han menar att
det finns stora svårigheter med att visa och beskriva de komplexa beroenden och samband
som finns mellan dessa faktorer och hur de interagerar med den specifika kontexten. Det anses alltså inte räcka med att utgå från en lista med faktorer som är avgörande vid genomförandet av förbättringsarbeten för att lyckade resultat ska kunna garanteras. Även McIntyre och
Shojania (2011) menar att frågan är komplex och att de variabler som inverkar på förbättringsarbeten ännu inte är helt förstådda.
Detta är en ståndpunkt jag som forskare och förbättringsledare kan ställa mig bakom efter de
erfarenheter jag har erhållit från att ha genomfört studien och förbättringsarbetet. Enbart kunskapen om vilka faktorerna som är viktiga i förbättringsarbeten utgör enbart en del av den
dynamiska process som avgör utfallet av ett förbättringsarbete. Utöver denna kunskap krävs
något mer, exakt vad detta är kan jag personligen inte på ett bra sätt beskriva men det upplevs
som att ”det sitter lite i fingertopparna på ledarskapet”. Detta är ett fenomen som jag anser
faller inom området ”tyst kunskap”. Enligt Polyani (1966) kan kunskap grovt delas in i två
olika områden: den tysta kunskapen och den ”teoretiska kunskapen”. Dessa skiljer sig från
varandra främst genom att den teoretiska kunskapen utgör kunskap som är möjlig att uttrycka
i ord, vilket gör den möjlig att förmedla till andra via tal eller skrift (Ellström, 1992). Josefson
(1991) menar att den teoretiska kunskapen utgörs av generaliserbar kunskap som inte har något eget liv eller innebörd innan den fyllts med praktisk erfarenhet. Och det är just den kunskapsdelen som inte går att lära ut i en renodlad teoretisk utbildning utan kräver praktisk erfarenhet som utgör den mer abstrakta och svårbeskrivna - tysta kunskapen. Möjligtvis är det just
denna förvandlingsprocess av kunskap som jag under förbättringsarbetet har genomgått och
här försöker beskriva. Vissa erfarenheter går att med ord formulera och förmedla på ett tydligt
sätt, medan andra delar inte gör det.

Metoddiskussion
Medvetenhet och ett aktivt ställningstagande till kvalitet och trovärdighet är väsentlig del under hela forskningsprocessen (Henricson, 2012). Metoddiskussionen tar därför upp uppmärksammade svagheter, styrkor och frågeställningar kopplade till tillvägagångssättet och tillämpningen av de metoder som använts i både förbättringsarbetet och i studien av förbättringsarbetet.

Metoder för förbättringsarbetet
Både svagheter och styrkor uppmärksammades under genomförandet av förbättringsarbetet.
En stor styrka vid genomförandet av förbättringsarbetet har varit det starka stödet som infunnits, både lokalt och organisatoriskt. Detta gav en legitimitet och acceptans bland både deltagarna och övriga medarbetare. En stor oro fanns i början av förbättringsarbetet över att personalen skulle tro att syftet med förbättringsarbetet ensidigt skulle fokusera på att genomföra
projektet för att jag som student skulle kunna skriva min uppsats. Men i takt med att förbätt42

ringsmotiven tillsammans satts upp, personalen och cheferna engagerats och förbättringsarbeten startats minskade dessa farhågor.
Under förbättringsarbetet har det för min egen del varit en balansgång mellan rollerna som
förbättringsledare, student, medarbetare och forskare. Den största utmaningen med detta utspelade sig i början på projektet då jag själv inte visste hur jag skulle förhålla mig till cheferna
och deltagarna. Men ett par veckor in i förbättringsarbetet kändes det som att alla ”hittade” sin
roll i den nya gruppkonstellationen och jag upplevde inga motsättningar eller dylikt inom
gruppen.
Något som först sågs som en nackdel men som senare visade sig vara en styrka i förbättringsarbetet var att jag som förbättringsledare inte hade några beslutande mandat och fysiskt endast
var på plats en dag i veckan. Det förelåg en rädsla för att det inte skulle hända några faktiska
förändringar då min tid på produktionsenheten till stor del gick till att leda, planera och sammanfatta möten och organisera det fortsatta förbättringsarbetet. Men produktionsenheten fick
en månad in i förbättringsarbetet en ny chef som tog till sig förbättringsarbetet och prioriterade det i sin nya roll. Även CAD-chefen såg nyttan och de potentiella vinsterna med projektet vilket ledde till att även han gick in i projektet med tid och en tydlig strävan framåt.
Detta resulterade i att det som beslutats under mötena praktiskt genomfördes tack vare deras
engagemang i projektet. Vidare resulterade detta engagemang även i att OT-deltagarna upplevde en positiv förändring i form av ett handlingskraftigt ledarskap som prioriterade förbättringar. Följande citat från fokusgruppsintervjun med OT illustrerar exempel på detta.
”Från att ingen har brytt sig över huvud taget om dem här problemen som bara har öst in till
att man har tagit upp problemen och börjat diskutera det och alltså så… så har det ju gjort
jättemycket.”
”Ja men annars så får vi ju gå till xxxx och säga att vi inte hinner med det här när vi har det
här projektet, och då tar hon tag i det. Känner i alla fall jag.”
En svaghet med förbättringsarbetet var däremot bristen på tid till att praktiskt arbeta med
själva förbättringsarbetet utanför de uppsatta mötena och workshopen. Detta var något som
OT-deltagarna uttryckte kritiska synpunkter på. Flera upplevde att mycket tid gick till att sitta
och diskutera hur situationen såg ut idag och vad som skulle göras för att det skulle förbättras
men att det efter mötena varken fanns tid eller praktiska uppgifter till att faktiskt genomföra
och testa nya idéer. Man upplevde att det dagliga arbetet kom i vägen och att cheferna istället
fick leda och genomföra de flesta förändringarna. Att prioritera och avsätta tid för aktiviteter
kopplade till förbättringsarbetet utöver de inbokade mötena är något som bör beaktas inför
framtida förbättringsarbeten.
Produktionsenheten har under de senaste fem åren genomfört en del nyanställningar som utgjorts av en relativt ”ung” personalgrupp. Detta kan ha inneburit ett mer gynnsamt klimat för
förbättringsarbeten då vissa av dessa personer anses vara så kallade ”early adopters” (Rogers,
2003) med en mer positivt inställning till förändringsprojekt. Några av dessa personer ingick i
förbättringsgruppen vilket anses ha haft en fördelaktig effekt på genomförandet av förbättringsarbetet.
Förbättringsarbetet utfördes på en produktionsenhet med en kontext som i praktiken befinner
sig tämligen långt från själva patienten. Det var tydligt att rollen som patient i denna kontext
istället utgjordes av den beställande ortopedingenjören. Patienten sågs som den slutgiltiga
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kunden och värdesattes högt av såväl chefer som medarbetare. Men det var beställarna som
betraktades som ”huvudkund” då det var dessa som utgjorde ett behov vilket deltagarna kunde
hjälpa till att tillfredsställa. Patienten var likväl närvarande i diskussionerna men dessa befann
sig för långt bort från produktionsenheten för att en stark koppling skulle infinna sig. Det som
avgör om patienterna erhåller det hjälpmedel de faktiskt behöver påverkas av så många olika
variabler som produktionsenheten inte har någon kontroll över vilket upplevdes som huvudorsaken till denna inställning. Om en tydligare koppling till själva patienterna i förbättringsarbetet kunde ha uppnåtts kunde det ha resulterat i en starkare motivation och vilja till förbättring hos medarbetarna. En närmare och utökad patientmedverkan var således önskvärt, även
om det inte kom till stånd inom ramen för detta förbättringsarbete.
Ytterligare en svaghet med studien var den korta mättiden. För att kunna säkerställa att de
uppnådda förbättringar också upprätthålls i framtiden behövs mätningar över längre tid än vad
som rymdes inom ramen för detta förbättringsarbete. Samtidigt gjorde mätningarna en stor
nytta. Framför allt var mätningen ”Bristfälliga beställningsunderlag” värdefull i arbetet med
att utveckla och bättra beställningsformulären. Mätningen var också värdefull som ett motivationsverktyg för deltagarna då den löpande presenterades under förbättringsarbetet. Deltagarna kunde se att det faktiskt gick åt rätt håll och att det hände något positivt, vilket även
skapade en legitimitet i själva förbättringsarbetet.
”Det positiva måste ju vara att det just har skett förbättringar. Alltså att kunna konstatera att
det har blivit förbättringar. Jag tycker det känns jätteviktigt att man liksom kan se det. Att
man mäter det och kan se det.”
Att genom mätningen ”Ortopedtekniska hjälpmedel med kvalitetsbrister” visa deltagarna att
situationen över hur nöjda beställarna var med de hjälpmedel som dem tillverkade inte var så
dåligt som de förmodade gav en bra start och en känsla av hopp i början av förbättringsarbetet. Denna händelse ses som ett betydande positivt moment. Att ha tillämpat mätningar på
detta sätt anses ha varit en av de stora styrkorna med förbättringsarbetet. Däremot ses det som
en svaghet att mätningen endast baseras på 51 (september 2014) respektive 49 (februari 2015)
beställningar. Detta är en konsekvens av att mätningen som genomfördes via telefon var
mycket tidsödande och av den anledningen fick begränsas till det aktuella antalet.
Enligt Provost och Murray (2011) ska ett XmR-styrdiagram innehålla minst 20 – 30 mätpunkter på grund av att varje mätning enbart innehåller ett värde. XmR-styrdiagrammet i detta förbättringsarbete innehöll endast 20 mätpunkter med anledning till projektets begränsade tidsram. Detta innebär att resultatet från denna mätning ska användas med försiktighet och att
basera stora beslut med endast denna mätning som underlag bör undvikas. Förbättringsarbetet
kunde alltså ha inkluderat fler värdefulla mätningar, men detta kräver resurser bland annat i
form av tid och engagemang, vilket i detta förbättringsarbete varit en begränsande faktor. Syftet med att samla in data i förbättringsarbeten är dock att sikta på användbarhet, inte perfektion (Provost & Murray, 2011).
Min roll som förbättringsledare i studien bestod främst av att fungera som en ”facilitator” och
projektledare vilket uppfattas ha varit en bidragande framgångsfaktor i förbättringsarbetet. Jag
tillämpade en mötesstruktur bestående av väl förberedda möten, en strukturerad dokumentation av beslut och resultat samt en kontinuerlig uppföljning och informationsspridning. Detta
fungerade som en grund för själva förbättringsarbetet och tros ha gynnat dess trovärdighet
bland medarbetare och chefer. Deltagarna stöttades även i arbetet genom att de försågs med
kunskap om förbättringsverktyg och information från mätningar vilket gjorde att förbättrings44

arbetet kunde fortsätta även om jag själv fysiskt inte var på plats. Liknande positiva effekter
har även Thor et al. (2004) visat och förespråkar tillämpningen av denna roll vid organisatoriska förbättringsarbeten.

Metoder för studien
Trots att fokusgrupper anses vara ett bra sätt att generera mycket information från flera personer på ett tidseffektivt sätt, menar Powell och Single (1996) att risken för att deltagarna eventuellt kan påverkas av de "gruppeffekter" och sociala förväntningar som förekommer i gruppen alltid måste beaktas. Vid genomförandet av fokusgruppsintervjuerna i denna studie delades därför medarbetare och chefer in i två olika grupper med motiveringen att alla medarbetare eventuellt inte vågar framföra alla sina åsikter om deras chefer skulle närvara. En möjlig
nackdel med en sådan indelning tror författaren kunde utgöras av att gruppdiskussionerna inte
nyanseras till fullo då dialogen inte stimuleras av en blandning av alla deltagares åsikter. Konsekvensen av detta kan då bli att studien riskerar att gå miste om potentiellt värdefull information.
Att bevisa detta skedde är givetvis problematiskt men författarens känsla och uppfattning var
att diskussionerna troligtvis hade gynnats av en sammanslagning av de båda grupperna. Detta
då det ibland under intervjusessionen kunde upplevas som att diskussionerna kunde kännas
lite ytliga och ”dog ut” lite för snabbt på grund av att deltagarna var väldigt likasinnade. Genom att slå samman de båda grupperna tros positiva synergieffekter ha kunnat uppstå då dessa
grupper skiljde sig relativt mycket åt gällande vad de ansåg vara viktiga delar vid till exempel
genomförandet av förbättringsarbetet. Ett sådant möte skulle då eventuellt ha gett upphov till
djupare reflektioner och en mer mångfärgad bild. Anledningen till grupperingen - att medarbetarna eventuellt inte vågar framföra alla sina åsikter om deras chefer skulle närvara – anser författaren i denna studie inte skulle utgjort något betydande problem. Detta då både chefer och medarbetare tillsammans var med på de möten som ingick i förbättringsarbetet, möten
som genomsyrades av en öppen och mycket tillåtande stämning.
En svaghet med studien var att jag som författare tillika förbättringsledare var den som även
utförde fokusgruppsintervjuerna. Ahrne och Svensson (2013) menar att frågeställaren i samtal
eller intervjusituationer alltid i någon mån påverkar informanterna vilket innebär en risk för
att det insamlade datamaterialet i studien inte återspeglar fenomenet – erfarenheter av att ha
medverkat i ett förbättringsarbete - på ett korrekt sätt. För att minska risken att detta skedde
borde själva fokusgruppsintervjuerna har utförts av en utomstående person med så lite medverkan i förbättringsarbetet och beroendeställning till deltagarna som möjligt.
Angående tillämpningen av Kaplan et al:s (2013) MUSIQ-modell vid den deduktiva analysen
skapas flera frågeställningar då modellen användes på ett sätt som den inte var skapad för.
Kaplan et al. använde modellen för att utvärdera effekten av kontextuella faktorerna i olika
genomförda förbättringsarbeten genom att deltagarna i dessa förbättringsarbeten fick poängsätta varje faktor. I denna studie var deltagarna däremot inte medvetna om vilka faktorer som
ingick i utvärderingen. Istället utvärderades faktorerna genom en deduktiv innehållsanalys
baserad på materialet från de genomförda fokusgruppsintervjuerna. Frågeställningarna i dessa
fokusgruppsintervjuer hade inte heller någon direkt koppling till de kontextuella faktorer som
ingår i MUSIQ-modellen utan var till sin natur öppna med en koppling till det genomförda
förbättringsarbetet (Bilaga 3).
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Trots denna olikhet i tillämpning av modellen anses resultatet av detta bidra till både en validering och utveckling av Kaplan et al:s teori och modell genom att testa den i denna studies
kontext. Genom att inte i förväg nämna faktorerna för intervjudeltagarna utan istället undersöka om faktorerna självmant uppstår i diskussionerna testas modellens reliabilitet. Skulle en
betydande andel meningsbärande enheterna vid den deduktiva analysen inte gå att placera in
under någon av modellens 25 kontextuella faktorer ger detta då indikationer på att modellen
inte är tillräckligt komplett och allmängiltig för alla förbättringsarbeten och kontexter utan
saknar vissa påverkande faktorer. I denna studie kunde samtliga meningsbärande enheter placeras in under någon av modellens faktorer vilket tyder på att Kaplan et al:s modell även gäller i kontexten där denna studie utfördes.
Vid en jämförelse mellan resultaten från den induktiva och deduktiva analysen kan det dock
förefalla motsägelsefullt att den induktiva analysen resulterade i en kategori med rubriken
”Mätningar” medan MUSIQ-modellen i den deduktiva analysen inte innehöll någon faktor
som enskilt syftade på just mätningar. Förklaringen till detta ligger i författarens bedömning
vid indelningen av de meningsbärande enheterna under den deduktiva analysen där MUSIQmodellen användes som underlag. De meningsbärande enheter som på något sätt innehöll information om mätningarnas påverkan på förbättringsarbetet placerades under kategorierna
”Motivation till förbättring”, ”Förbättringskapacitet” eller ”Gruppledarskapet över förbättringsgruppen”. Förklaringen till detta är att informationen om mätningarnas effekt i de meningsbärande enheterna var tydligt förknippade med någon av dessa faktorer. Exempel på hur
denna indelning gick till redovisas med nedanstående meningsbärande enhet som placerades
under kategorin ”Motivation till förbättring”.
”Ja precis, det är schysst att nu vet vi ju, nu ser vi om det här är rätt. Vi har ju någonting att
sikta mot…”
Detta tillvägagångssätt påverkas alltså till stor del av bedömarens skattning av datamaterialet.
Det innebär alltså en låg interbedömarreliabilitet då det kan ge upphov till betydande variationer av resultatet. Interbedömarreliabilitet är emellertid alltid en närvarande och påverkande
faktor vid utförandet av induktiva och deduktiva analyser då bedömarens egen livserfarenhet,
kunskaper, förhoppningar och tankar om det som studeras alltid finns närvarande. Henricson
(2012) menar att resultatet aldrig kan ses som oberoende när forskaren också är författaren i
studien. Följaktligen innebär detta att reliabiliteten alltid har en viss effekt på resultatet av
denna typ att kvalitativa studier och således är något som både forskarna och läsarna måste
vara medvetna om och förhålla sig till.

Implikationer för praktiken
Förbättringsarbetet i studien har med goda resultat genomförts på en ortopedteknisk produktionsenhet. Något som måste beaktas vid genomförande av förbättringsarbeten är kontexten
där förbättringsarbetet ska utföras. Kontexten påverkar vilka metoder som lämpar sig bäst
samt hur dessa på bästa sätt tillämpas. Detta innebär att metoder som gav goda resultat i detta
förbättringsarbete inte nödvändigtvis behöver ge samma resultat i andra liknande förbättringsarbeten.
För att skapa goda förutsättningar för genomförandet av ett förbättringsarbete anses en god
kännedom av den specifika kontexten i kombination med färdigheter inom ämnet förbättringskunskap vara nödvändig. Utöver detta har även studien visat att ledarskapet, både för
46

mikrosystemet och för förbättringsgruppen, var två av dem mest betydelsefulla faktorerna.
Även ett starkt fokus på att skapa möjligheter för delaktighet, tillgång till resurser, skapa förståelse för förbättringskunskap och användandet av mätningar visade sig vara framgångsfaktorer.
Att arbeta med kvalitetsförbättringar ligger även rätt i tiden då kvalitetsdebatten kring upphandlingar i välfärden de senaste åren har trappats upp. Vid ett flertal av de senaste upphandlingarna inom den ortopedtekniska sektorn har detta yttrat sig genom ett ökat fokus och krav
på just kvalitetsaspekter. Nästa upphandling för verksamheten i Jönköping, där denna studie
och förbättringsarbete utförts, infaller våren 2016 med en start av själva upphandlingsprocessen hösten 2015. Bakgrunden indikerar att det finns en relativt hög sannolikhet att även denna
upphandling kommer att ha en betydande inriktning och fokus på just kvalitetsaspekter. Detta
ger effekter i form av ett växande intresse och motivation för just förbättringsarbeten. Möjligen ökar detta utsikterna för en lyckad och bestående implementering av ett kontinuerligt förbättringsarbete.

Förslag till fortsatt forskning
Resultatet av studien har styrkt den befintliga kunskapsbilden över vilka kontextuella faktorer
som föreligger vid genomförandet av förbättringsarbeten i olika kontexter. Studien har även
genom att tillämpning av Kaplan et al:s (2012) MUSIQ-modell i denna studies kontext validerat modellen som ett verktyg för att kunna användas av både organisationer och forskare för
att identifiera, förstå och optimera de kontextuella faktorer som påverkar framgången av förbättringsarbeten. Utefter denna och tidigare forskning lyftes även frågeställningen huruvida
modellen bör kompletteras med en mer renodlad mätningsfaktor för att på ett mer heltäckande
sätt fånga in påverkande faktorer vid genomförandet av förbättringsarbeten.
Resultatet från denna studie har bidragit till att stärka vilka kontextuella faktorer som har stor
påverkan på genomförandet av förbättringsarbeten. Däremot gav uppsatsen inte upphov till
någon fördjupad och vetenskaplig kunskap över hur dessa faktorer samverkar med varandra
eller hur de interagerar med den specifika kontexten. Detta var emellertid inte syftet med studien utan var en insikt som tillkom under studien och genomförandet av förbättringsarbetet.
För att vidare utöka kunskapsbasen inom området rekommenderas vidare forskning med fokus på att visa och beskriva komplexa beroenden och samband mellan framgångsfaktorer och
hur de interagerar med den specifika kontexten.
All kunskap går inte att läras ut i teoretisk utbildning utan kräver också lärlingskap eller erfarenhet - så kallad tyst kunskap (Josefson, 1991). Genomförandet av förbättringsarbeten bygger till stor del på ett aktivt och praktiskt engagemang från förbättringsledaren där både teoretisk och tyst kunskap samverkar. Det ses därför som intressant och värdeskapande för förbättringskunskapsområdet att utforska vilken roll den tysta kunskapen har vid genomförandet av
förbättringsarbeten. Är detta ytterligare ett kunskapsområde med påverkande faktorer kopplade till sig likt de kontextuella faktorer som utforskats i denna studie?
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Slutsatser
Syftet med förbättringsarbetet var att förbättra beställnings- och produktionsprocessen vid
tillverkningen av individuella ortopedtekniska hjälpmedlen på TeamOlmeds centrala produktionsenhet i Jönköping. Förhoppningarna var dessutom att förbättringsprojektet skulle bidra till
att arbetsmiljön på produktions- och CAD-enheten skulle förbättras. Två av de tre uppsatta
målen kopplade till förbättringsarbetet uppnåddes vilket innebar att förbättringsarbetet genom
tillämpning av förbättringskunskap till stor del uppfyllde sitt syfte.
Studien resulterade i ökade kunskaper om vilka påverkande faktorer som föreligger vid genomförande av förbättringsarbeten. Resultatet från den induktiva innehållsanalysen visade att
de faktorer som visat sig haft störst påverkan på genomförandet av förbättringsarbetet var
”Kunskap & förståelse”, ”Delaktighet”, ”Metod & Resurser”, ”Ledarskap & stöd” och
”Mätningar”.
Kunskapsbilden kompletterades och utökades ytterligare av den deduktiva analysen som med
tillämpningen av MUSIQ-modellen visade att faktorerna ”Gruppledarskapet över förbättringsgruppen” och ”Motivation till förbättring i mikrosystemet” var de två faktorer som hade
störst effekt på det genomförda förbättringsarbetet.
Resultatet från den deduktiva analysen stämmer i vissa aspekter in på Kaplan et al:s (2013)
resultat. Av MUSIQ-modellens 25 faktorer fanns fyra av denna studies topp sex faktorer även
med på Kaplans et al:s topp sex lista. Dessutom bedöms resultatet från den induktiva analysen
visa på en god samstämmighet med Kaplan et als. (Kaplan et al., 2010; 2013) forskning gällande påverkande faktorer vid genomföranden av förbättringsarbeten.
Studien har i och med detta visat att det går att beskriva dessa påverkande faktorer med olika
tillvägagångssätt. Resultatet stärker också bilden av att faktorer som i tidigare forskning visat
sig vara avgörande vid genomföranden av förbättringsarbeten inom både hälso- och sjukvården och tillverkningsindustrin även gäller för gränslandskontexten - en ortopedteknisk produktionsenhet. Faktorerna verkar i och med detta visa tecken på att till viss del vara allmängiltiga och gälla för flertalet kontexter. Dock kan sambanden mellan faktorerna fortfarande påverkas av den specifika kontexten (jmf. Bate et al., 2014).
Förhoppningen är att resultatet från studien kan komma att användas till vidareutveckling av
befintliga teorier inom ämnet förbättringskunskap med inriktning på påverkande faktorer.
Avsikten är även att resultatet kan bidra till ökade kunskaper som underlättar genomförandet
av framtida förbättringsarbeten inom hälso- och sjukvården med syftet att förbättra för dem vi
finns till för – patienterna.
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Bilaga 1

Bilaga 1. Nelson et. als (2007) ”förbättringsramp”
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Bilaga 2
Beställare och avdelning:
Ordernr:
Produkt:
1. Stämde produktens utformning med det som du hade förväntat dig?
a. Ja helt
b. Ja delvis
c. Nej inte alls
2. Om alternativ b eller c i fråga 1: Beskriv vad som inte stämde.
(Exempel på följdfrågor: modellering, trimlinjer, finish, materialval, tjocklek)

3. Kom produkten i rätt tid (D.v.s. dagen innan utsatt prov/lev datum)
a. Ja
b. Nej
4. Saknar du någon produkt i Tekniks produktutbud?
a. Ja
b. Nej
5. Om a i fråga 4: Beskriv vilken/vilka produkter som du saknar

6. Hur nöjd är du med beställnings-/tillverkningssystemet idag på en skala från 1-10?

7. Vilket anser du är det största problemet/svagheten med det nuvarande beställnings /tillverkningssystemet?

8. Vilket anser du är det största styrkan med det nuvarande beställnings /tillverkningssystemet?

9. Har du några förslag på förbättringsidéer?
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Bilaga 3
Intervjufrågor


Vad tycker ni har varit positivt med det genomförda förbättringsarbetet?



Vad tycker ni har varit negativt med det genomförda förbättringsarbetet?



Vad anser ni är viktigast för att förbättringsarbeten likt d etta ska kunna genomföras
på ett bra sätt? Varför anser ni/du att just detta är viktigast?



Vilka förutsättningar krävs för att förbättringsarbete ska kunna vara en naturlig del i
ert dagliga arbete? Varför anser ni/du att just dessa förutsättningar är vik tigast?



Har er delaktighet i detta förbättringsarbete påverkat er syn på förbättrings - och kvalitetsarbeten? I så fall, på vilket sätt?



Vad har ni lärt er av att delta i detta pilotprojekt som kan vara användbara i framtida
förbättringsarbeten?



Var den tid ni har investerat i detta förbättringsarbete värt resultatet?

Generella följdfrågor
(Henricson, 2012)
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Bilaga 4
Bilaga 4. Kontextuella kategorier och faktorer som ingår i MUSIQ-modellen
framtagen av Kaplan et. al.

Kontextuella kategorier och faktorer från MUSIQ-modellen
Miljö/omgivning
Externa incitament
Extern projektsponsring

Organisationen
Ledarskapet över förbättringsarbetet
Stöd från seniora förbättringsledare
Organisatorisk förbättringskultur
Mognad av organisationens interna förbättringsprogram
Ekonomisk ersättning till medarbetarna
Datainfrastrukturen (systemstöd till mätningar och andra förbättringsaktiviteter)

Förbättringsstöd och Kapacitet
Företagets arbetskraftsfokus på förbättringsarbeten
Resurstillgänglighet, tid m.m.
Datainfrastrukturen (systemstöd till mätningar och andra förbättringsaktiviteter)

Mikrosystemet
Förbättringsledarskapet (produktionschefen & CAD-chefen)
Motivation till förbättring
Förbättringskapacitet
Mikrosystemets förbättringskultur

Förbättringsgruppen
Gruppledarskapet
Deltagarnas mångfald i förbättringsgruppen
Professionell kunskap om det specifika förbättringsområdet
Beslutsprocessen
Normer och regler kopplade till hur gruppen ska arbeta för att nå sina mål
Förbättringgruppens kunskaper inom förbättringskunskap
Tidigare erfarenhet av förbättringsarbeten
Gruppmedlemmarna har arbetat ihop som ett team tidigare

Övriga faktorer som haft en positiv eller negativ effekt på förbättringsarbetet
Specifik händelse som utlöst behovet av förbättring
Arbetets strategiska betydelse för organisationen
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Bilaga 5
Informationsblad till personalen
Som jag tidigare berättat om skriver jag en uppsats om det förbättringsarbete som du har varit
delaktig i. Som en del i denna uppsats inbjuds du, tillsammans med övriga gruppmedlemmarna till en frivillig fokusgruppsintervju. Syftet med fokusgruppsintervjun är att skapa kunskap
om vilka påverkande faktorer som föreligger vid genomföranden av förbättringsarbeten. Underlag till studien utgörs av det genomförda förbättringsarbetet på TeamOlmed Teknik. Innan
du skriver på detta dokument och därmed godkänner ditt deltagande i studien ber jag dig att
läsa igenom denna information.

Vad innebär en fokusgruppsintervju?
För att ta reda på vilka påverkande faktorer som har varit avgörande i det förbättringsarbete
som ni har varit delaktiga i kommer en fokusgruppsintervju att genomföras. Fokusgruppsintervjuer innebär att en grupp individer sitter i grupp där man öppet diskuterar och delar med
sig av sina personliga synpunkter rörande ämnet av intresse.
Under denna intervju kommer ett antal öppna frågeställningar, som är kopplade till studiens
syfte, att ställas till gruppen som sedan fritt får diskutera utifrån dessa. Frågorna kommer i
huvudsak att kretsa kring faktorer som påverkar genomföranden av förbättringsarbeten. Intervjuaren/studieledaren kommer inte aktivt delta i diskussionerna utan endast leda intervjun
och vid behov ställa förtydligande följdfrågor.
Samtalet kommer att spelas in, men det som berättas under intervjun kommer inte att kunna
kopplas till dig som person i uppsatsen. Inspelningen görs alltså endast med syftet att fungera
som ett minnesstöd för mig som intervjuledare och inga namn kommer att skrivas in i själva
uppsatsen.

Frivillighet
Deltagandet i studien är helt och hållet frivilligt och du kan när som helst välja att avsluta ditt
deltagande i studien/fokusgruppsintervjun.

Med vänlig hälsning Patrick Nyquist

Underskrift:______________________________
Namnförtydligande:________________________
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Bilaga 6

Bilaga 6. Del 1 av den framarbetade flödesanalysen över produktionsprocessen. Färgen på figurerna
visar vem det är som utför de olika aktiviteterna.
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Bilaga 7

Bilaga 7. Del 2 av den framarbetade flödesanalysen över produktionsprocessen. Färgen på figurerna
visar vem det är som utför de olika aktiviteterna.
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