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Sammanfattning 
Dagens högteknologiska samhälle med ständiga krav på nya innovationer och 
kostnadseffektivt arbete ställer stora krav på företag. För att följa med i utvecklingen 
måste företagen upprätta en god kvalitet i samband med hög lönsamhet. Den globala 
konkurrensen kräver att företagen arbetar med offensiv kvalitetsutveckling och som en 
del av det ingår ständiga förbättringar. 
 
Saab har länge haft en dominerande produkt och en kund. På grund av monopolsituation  
har kraven på att ständigt förbättras ej uppmärksammats på ett lika tydligt sätt som för 
dagens situation. I samband med nya kunder och nya produkter ställs högre krav på 
innovation och kreativitet att ständigt förbättras. Saab Aerosystems arbetar idag med ett 
verksamhetsutvecklingsprojekt som inkluderar ett antal delprojekt. Syftet med 
examensarbetet är att ta fram en handlingsplan för hur Saab Aerosystems ska få igång en 
självgående ändamålsenlig ständig förbättringsverksamhet. 
 
Författaren har intervjuat anställda på Saab Aerosystems för att få en bredare kunskap 
kring förbättringsverksamheten idag samt hur visionerna för hur framtida 
förbättringsarbete ska se ut och vidareutvecklas. Intervjuer utfördes även på två externa 
företag för att undersöka hur deras förbättringsarbete ter sig och för att om möjligt 
inhämta idéer till handlingsplanen. 
 
Utifrån den teoretiska referensramen och de interna och externa interjvuerna upprättades 
en handlingsplan för hur Saab Aerosystems ska få igång en ständig 
förbättringsverksamhet. 
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Abstract 
The today’s high tech society with demands for new innovations and  a cost effective 
work puts the companies to the test with many and complicated demands. To be a part of 
the evolution the companies has to establish good quality together with high profit. The 
global environment demands that companies work in line with total quality management 
and continuous improvements are a part of that. 

Saab has for a long time had one dominating product and one customer. The demands for 
continuous improvements has there for not been as notified as for today due to the 
monopoly situation. Along with new customers and new products, more and highly set 
demands for innovation and creativity becomes a reality to meet. The purpose of this 
thesis is to give suggestions to a work process which Saab Aerosystems can follow to 
increase the continuous improvements within the company. 

The author has interviewed employees at Saab Aerosystems for the purpose to get more 
knowledge about the work for improvements of today and what the visions are for future 
work. Interviews were also performed at two companies with no connection to Saab 
Aerosystems. The purpose was to investigate how the improvement work is managed and 
performed to if possible bring ideas to the work process.  

Based on the theoretical frame of reference and the interviews a work process was 
established on how Saab Aerosystems will have a well functioning continuous 
improvement process. 
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1 Introduktion 
Kapitlet beskriver problemets bakgrund, syftet med examensarbetet, en utförligare 
problemformulering samt förväntat resultat och avgränsningar för arbetet. 

1.1 Problembakgrund 

Dagens högteknologiska samhälle med ständiga krav på nya innovationer och 
kostnadseffektivt arbete ställer stora krav på företag. För att följa med i utvecklingen 
måste företagen upprätta en en god kvalitet i samband med hög lönsamhet. Den globala 
konkurrensen kräver att företagen arbetar med offensiv kvalitetsutveckling och som en 
del av det ingår ständiga förbättringar (Bergman & Klefsjö 2001). Imai (1986) menar på 
att de mest framgångsrika företagen i Japan arbetar med ständiga förbättringar som där 
benämns Kaizen. Ordet Kaizen består av två delar. Kai som betyder förändring och Zen 
som betyder till det bättre. När orden sammanfogas tillkommer en tredje dimension, 
ständig. Kaizen kan därmed tydas som ständiga förbättringar till något bättre1. 
 

”Morgondagens kvalitetsarbete handlar inte bara om att utveckla produkter och 
processer utan i lika hög grad om att låta de människor som är inblandade i dessa 

processer utveckla sig. Till syvende och sist handlar kvalitet om människor.” 
(Axelsson 1998) 

 
En av ISO:s2 åtta principer för kvalitetsledning är ständig förbättring. Det ska vara ett 
varaktigt mål att arbeta med just ständiga förbättringar. Det finns många fördelar men de 
huvudsakliga fördelarna är ökande konkurrensfördelar genom förbättrad organisatorisk 
kompetens och en snabb och flexibel respons på förändringar. För att driva ständiga 
förbättringar behöver företaget: 

▪ Ett system för ständig förbättring som är gemensamt för hela organisationen  
▪ Relevanta metoder och verktyg för ständig förbättring till de anställda  
▪ Ständig förbättring av produkter, processer och system till ett mål för varje 

individ inom organisationen  
▪ Mål för att vägleda samt mätvärden för att utvärdera ständig förbättring  
▪ Uppmärksamhet och öppenhet för förbättringar  

Saab har länge haft en dominerande produkt och en kund. På grund av monopolsituation  
har kraven på att ständigt förbättras ej uppmärksammats på ett lika tydligt sätt som för 
dagens situation3. I samband med nya kunder och nya produkter ställs högre krav på 
innovation och kreativitet att ständigt förbättras. Saab Aerosystems arbetar idag med ett 
verksamhetsutvecklingsprojekt som inkluderas av ett antal delprojekt. Åsikten är att det 
måste kompletteras med en mer kontinuerlig förbättringsverksamhet. Affärsenheten tror 
                                                 
1 Källa: www.marknadskanalen.se/Kaizen.asp 
2 ISO står för International Organization for Standardization, www.sis.se 
3 Intervju med anställd på Saab Aerosystems 
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att det finns mycket kreativitet att ta vara på, både bland processer och medarbetare, och 
att det går att öka lönsamheten genom en självgående ändamålsenlig 
förbättringsverksamhet. 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att ta fram en handlingsplan för hur Saab Aerosystems ska 
få igång en självgående ändamålsenlig ständig förbättringsverksamhet. Figur 1 visar de 
ingående delarna som behövs för att uppfylla syftet. 
 
 Studie av externa 

företag 

Handlingsplan 

Studie av Saab 
Aerosystems 

Studie av relevant 
teori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Syftesmodell. 

1.3 Problemformulering och förväntat resultat 

För att uppfylla syftet krävs det att en studie av både verksamheten inom Saab 
Aerosystem och en studie av externa företag utförs. För att lättare hålla isär arbetet har en 
uppdelning gjorts, nulägesbeskrivning och beskrivning av best practice. 
 
Nulägesbeskrivningen ska besvara ett antal frågor för att tillsammans med best practice 
uppfylla syftet: 
 
▪ Hur fungerar förbättringsverksamheten idag på Saab Aerosystems? 
▪ Varför fungerar den som den gör? 

 
Dessa frågor inkluderar att få en helhetsbild över befintliga förbättringsprocesser, 
relaterade ärendehanteringssystem och tillgång till förbättringsverktyg. Det inkluderar 
även en analys avseende kunskapsnivå och engagemang gällande ständig förbättring hos 
de anställda. 
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1.4 Avgränsningar 

Då tiden för examensarbetet är begränsad till 20 veckor krävs det att avgränsningar sätts 
upp. Ett antal intervjuer har utförts internt som ligger till grund för nulägesanalysen. 
Begränsningen ligger i att hålla nere antalet intervjuer till cirka 10 respondenter. Dessa 
har valts så att de har ett värde för arbetet. Intervjuer har även utförts på externa företag 
för att få en insyn i hur best practice fungerar. De valdes med utgångspunkt att de ska 
vara mycket framgångsrika inom förbättringsverksamhet. Antalet externa företag 
begränsades till två företag. Fokus för arbetet läggs på att upprätta en handlingsplan som 
ska ligga till grund för att få igång en självgående ändamålsenlig förbättringsverksamhet. 
Via uppdragsdirektivet ska vikten ligga på förbättringsarbete inom tjänstemannasektorn. 

 3
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2 Företagsbeskrivning 
Kapitlet ger en kort introduktion till Saab AB och affärsenheten Saab Aerosystems och 
dess organisation. Det ger en inblick i företagets olika affärsområden. Slutligen 
presenteras en kort beskrivning av verksamhetsledningssystemet och kvalitetspolicyn.  

2.1 Saab AB 

SAAB AB, Svenska Aeroplan Aktiebolaget bildades 1937 och firar i år 70-års jubileum. 
Det var då tanken att SAAB AB skulle möta nationens ökade behov av flygkraft. Sedan 
dess har över 4500 flygplan tillverkats och cirka 15 flygplansmodeller. Företaget verkar 
dock inte bara inom flygindustrin utan verkar inom områden som; avancerade system, 
rymd, marin med flera. Saab verkar inom tre olika affärssegment; Defence and Security 
Solutions, Systems and Products och Aeronautics.  De tre segmenten speglar Saab i form 
av deras olika krav på marknaden och dess kunder. Saabs vision är att, genom 
högteknologiska produkter och med ett stort mått innovation, vara världsledande inom 
global utveckling. Saabs verksamhet sträcker sig över hela världen med över 13000 
anställda i mer än 50 länder. 
 

Tabell 1. Sammanställning över Saabs affärssegment med tillhörande affärsenheter. 

Defence & security solutions 
 

Systems & products Aeronautics 

Saab Aerotech 
Saab Communication 

Saab Grintek 
Saab Systems 

Saab Surveillance Systems 
Combitech 

 

Saab Avitronics 
Saab Barracuda 

Saab Bofors Dynamics 
Saab Microwave Systems 

Saab Space 
Saab Training Systems 

Saab Underwater Systems 

Saab Aerostructures 
Saab Aerosystems 

Saab Aircraft Leasing 
Gripen International 

 

2.2 Saab Aerosystems 

Saabkoncernen är uppbyggd av olika affärsenheter där Saab Aerosystems är en av dem. 
Affärsenheten tillhör segmentet Aeronautics,se tabell 1, och dess affärsidé är att erbjuda 
både den nationella och internationella marknaden inom flygindustri och försvar 
konkurrenskraftiga lösningar inom avancerade flygsystem och delsystem. Det innefattar 
konceptstudier, utveckling, industrialisering, leveranser, modifieringar och 
eftermarknadsstöd. Jas 39 Gripen är affärsenhetens huvudprodukt men affärsenheten 
opererar även inom områden som obemannade flygburna farkostrar, pilotutbildning, 
taktiska system och flygprovning.  
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2.2.1 Organisation 

Varje affärsenhet inom Saab AB har en affärsenhetschef vars främsta uppgift är att vara 
ytterst operationellt ansvarig för att leda enheten framåt och uppvisa resultat för 
koncernledningen. Figur 2 visar hur Saab Aerosystems är uppbyggt organisatoriskt. Det 
består av ett antal avdelningar som var och en har sitt ansvarsområde och ett antal 
stabsfunktioner som stödjer de olika avdelningarna i sina ansvarstaganden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saab Aerosystems 
 

Secretary 
 

Gripen 
International 

Functions 
(coordination) 

Business 
Development and 

Marketing 
 

Product 
Engineering 

 
Figur 2. Organisationsschema för Saab Aerosystems. 

2.2.2 Verksamhetsledningssystemet 

Definitionen av ett verksamhetsledningssystem är: ”system för att upprätta policy och 
mål samt för att uppnå dessa mål”. Saab Aerosystems verksamhetsledningssystem, VLS, 
är grunden för dess verksamhet, se figur 3. Syftet med VLS är att styra och vägleda 
företagets medarbetare för att tillsammans effektivare kunna uppfylla åtaganden mot 
kund och öka konkurrenskraften. 

 

Staff Units 
 

Chief of Staff 
Finance 

Human Resources 
Security 

Communications 
Communtiy Relations 

Quality and 
Management by 

Objectives 

Program 
Management 

 

Commercial and 
Procurement 

 

Flight Test and 
Verification 

 

Systems 
Development Industrialization 
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Verksamhetsledningssystemet består av tre grundskikt som samverkar sins emellan. Att 
Kunder och övriga intressenter och Produkter och tjänster är överst i triangeln visar på 
dess vikt för företaget och är naturligt då det utgör grundstommen för Saab Aerosystems 
verksamhet. Hela företagets verksamhet inklusive relationer med kunder och övriga 
intressenter ska ständigt förbättras och utvecklas. Det symboliseras i 
verksamhetsledningssystemet med en grå triangel som omfattar hela verksamheten. 
Nedan följer en kort beskrivning av skikten Organisation och ledning, Resurser och 
Processer.¨ 
 
Organisation och ledning 
Det understa skiktet består av Policies, Värderingar, Affärsidé/Vision och Strategier. 
 
Resurser 
Det andra skiktet består av Metoder, Roller och Verktyg. 
 
Processer 
Det tredje skiktet består av processer och de utgör grunden för Saab Aerosystems 
arbetssätt. De beskriver arbetsgången och sträcker genom hela organisationen. 
Processerna är uppdelade i fyra processområden. 
 
▪ Lednings- och stödprocesser 
▪ Affärsprocesser 
▪ Projektprocesser 
▪ Teknikprocesser 

 
Figur 3. Saab Aerosystems verksamhetsledningssystem. 
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2.2.3 Uthållig lönsamhet/Gunder 

Sedan 2006 har ett starkt verksamhetsutvecklingsprojekt, Gunder, genomförts på Saab 
Aerosystems med syfte att öka lönsamheten. Det inkluderar åtta delprojekt som 
tillsammans har syftet att spara pengar och andra kostnadseffektiva fördelar. Det ska ske 
på olika sätt, bland annat genom rationalisering. De åtta delprojekten är: 
 
▪ Värdegrund – Implementering av företagets värderingar 
▪ Aktival – Har till syfte att öka flexibiliteten inom production i syfte att behålla 

lönsamheten även när produktionsflödet är lågt 
▪ PDM – Öka effektiviteten för datasystem samt konfigurationssupport 
▪ Leverantörskostnad och Logistikstrategi – Ska säkra underleverantörers kapacitet 

i framtiden samt utveckla effektiva logistiklösningar inom Saabkoncernen 
▪ Projekteffektivitet – För att säkra god lönsamhet ska arbetet i projekten 

effektiviseras 
▪ Overheadkostnad – Ska se över och justera den totala kostnaden 
▪ MBSE – Effektivisera produktutvecklingen och öka konkurrenskraften genom 

modellbaserad systemutveckling 
▪ Affärs- och kontraktsmodeller – Anpassa affärs –och kontraktsmodeller till nya 

affärsaktiviteter 

2.2.4 Saab Aerosystems kvalitetspolicy 

Beskrivningen av Saab Aerosystems kvalitetspolicy är direkt hämtad ur det interna 
dokumentet, POL-02677. 
 
 Våra produkter och tjänster ska tillfredsställa 

våra kunders och övriga intressenters krav och 
förväntningar med speciellt beaktande av 
samhällets och flygbranschens krav på 
luftvärdighet, säkerhet, kvalitet, miljö och 
integritet. 
 
Detta ska åstadkommas genom: 
 
▪ en målinriktad verksamhet som ständigt 

förbättras 
▪ väl styrda program och projekt med 

stöd av effektiva och flexibla processer 
▪ god förmåga att arbeta genom externa 

samarbeten 
▪ ett tydligt och aktivt ledarskap 
▪ engagerade medarbetare. 
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3 Vetenskaplig metod 
För att utföra en vetenskaplig studie krävs det att utredaren arbetar strukturerat. I 
kapitlet redovisas teori kring metoder som kan användas vid vetenskapliga 
undersökningar samt de metoder som valdes. Begrepp som är sammankopplade med 
metoderna förklaras även. 

3.1 Vetenskaplig undersökning 

Att utföra en undersökning kräver att utredaren är insatt i de begrepp och arbetssätt som 
presenteras i teorier. Ett viktigt och centralt moment i undersökningen är att fastställa 
dess innehåll (Patel & Davidson 2003). Vid vetenskapliga studier är det väsentligt att 
utredaren har en förståelse för vilka metoder som kan användas och vilka som lämpligast 
för dennes arbete. För att tydliggöra arbetsgången är det viktigt att utredaren förklarar 
vilka metoder som används och hur de tillämpas. Det ger även läsaren en bild över hur 
resultatet har växt fram under arbetets gång (Ejvegård 2003).  

3.1.1 Inriktning och ansats 

En vetenskaplig undersökning kan klassificeras i tre olika inriktningar beroende på hur 
mycket kunskap som finns hos utredaren innan undersökningen påbörjas. Den 
explorativa, syftar till att ge en grundläggande kunskap och förståelse för 
problemområdet som ska undersökas. Det är viktigt att området belyses allsidigt. Då en 
undersökning antar den explorativa inriktningen används ofta olika tekniker för att samla 
information. En undersökning går mot den deskriptiva, beskrivande, inriktningen då viss 
kunskap inom ett problemområde redan finns. Beskrivningen kan innefatta händelser som 
ägt rum både i nutid och dåtid. En undersökning som antar den beskrivande inriktningen 
begränsar området som undersöks och en studie av de aspekter som är särskilt intressanta 
utförs grundligt och detaljerat. Den tredje, och sista inriktningen, benämns som 
hypotesprövande. För denna inriktning är kunskapen mer omfattande än i de tidigare 
inriktningarna och teorier har här utvecklats. Hypotesprövande undersökningar förutsätter 
att tillräckligt mycket information är samlad för att kunna göra antaganden från teori till 
förhållanden i verkligheten (Patel & Davidsson 2003). Denna undersökning kom att anta 
den deskriptiva inriktningen då utredaren har inhämtat mycket grundläggande kunskap 
kring ett visst problemområde som arbetet bygger på. 
 
En undersöknings ansats grundar sig på dess grundläggande tekniska utformning och på 
utredarens intresse gällande analys- och tolkningsarbetet. Det finns tre grundläggande 
ansatser. Fallstudieansatsen, där utredaren går på djupet i enskilda fall och där denne inte 
på förhand vet vad som är viktigt eller oviktigt att undersöka (Lekwall & Wahlbin 2001). 
Det finns både fördelar och nackdelar vid en fallstudieansats. En fördel är att utredaren 
inte behöver studera hela systemet utan kan begränsa sig till en viss del. Nackdelen är 
dock att utredaren måste vara försiktig då slutsatser dras eftersom ett enskilt fall inte kan 
representera hela verkligheten (Ejvegård 2003). En undersökning där utredaren jämför ett 
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antal fall på bredden vid en viss tidpunkt benämns tvärsnittsstudier. Den tredje, och sista, 
ansatsen benämns tidsserieansats, och innebär att utredarens intresse är knutet till 
tidsutvecklingen av en eller flera företeelser (Lekwall & Wahlbin 2001). Studien för 
denna undersökning var en fallstudieansats då utredaren ville få grundläggande förståelse 
för verksamheten inom Saab Aerosystems för att sedan kunna dra slutsatser som anpassas 
till verkligheten. 

3.1.2 Kvalitativ och kvantitativ undersökning 

Denscombe (2000) beskriver två termer som används för att karaktärisera data. Inom 
forskningen används termerna kvalitativ forskning och kvantitativ forskning som begrepp 
för den typ av forskning som bedrivs. Kvalitativ forskning bygger på att det som 
observeras, rapporteras eller registreras omvandlas till skrivna ord (Denscombe 2000). 
Vidare menar Denscombe att kvantitativ forskning syftar till att frambringa numeriska 
data. Tabell 2 visar ett urval av utmärkande drag för kvalitativ och kvantitativ forskning. 
 

Tabell 2. Ett urval av utmärkande drag för kvalitativ och kvantitativ forskning. 
Faktor Kvalitativ forskning Kvantitativ forskning 
Mål Förståelse, 

beskrivning, upptäckt, 
hypotesgenerering 

Förutsägelse, kontroll, 
beskrivning, bevisning, 
hypotesprövning 

Metodiska 
egenskaper 

Flexibel, utvecklande, 
ostrukturerad 

Förutbestämd, 
strukturerad 

Datainsamling Forskaren som främsta 
instrument, intervjuer, 
observationer 

Skalor, test, enkäter, 
datorbearbetning 

 
Denna undersökning är av typen kvalitiativ. Det är av stor vikt hur det insamlade 
materialet vid en kvalitativ undersökning analyseras. Patel & Davidsson (2003) nämner 
det lämpligt att göra löpande analyser för att få ett levande förhållningssätt till det 
insamlade materialet. 

3.2 Utveckling av teoretisk referensram 

Denna undersökning har sin grund i studerad teori inom ämnesområdet kvalitet och 
förbättringsarbete. Den studerade litteraturen utgör den teoretiska referensramen och gav 
utredaren en grund i ämnet. Det var viktigt att hitta teori som är väl förankrad i forskning 
och allmänt erkänd. Teorin definierades i den inledande fasen av arbetet för att sedan 
utvecklas och utökas. Forskaren anser sig ha erlagt en tillräcklig kunskap för att utföra 
nästa fas i arbetet, intervjuerna. 

3.3 Relation mellan teori och empiri 

En utmaning för utredaren är att relatera teorin till den empiriska studien, vilket kan ske 
på tre olika sätt; deduktivt, induktivt och abduktivt. Vid ett deduktivt arbetssätt utgår 
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utredaren från allmänna principer och befintliga teorier för att utveckla slutsatser och 
hypoteser som sedan kan prövas i det aktuella fallet. Den befintliga teorin bestämmer 
vilken information som ska samlas in och hur den ska tolkas för att sedan relateras till 
teorin. Vid ett induktivt arbetssätt studeras ett enskilt fall utan förankring i etablerad teori. 
Det tredje arbetssättet, det abduktiva, är en kombination av de tidigare nämnda 
arbetssätten. Arbetet inleds med en induktiv fas för att sedan övergå i en deduktiv fas 
Patel & Davidsson (2003). Denna undersökning är av det deduktiva slaget då utredaren 
började med att studera relevant teori som tillsammans med den empiriska studien 
utmynnade i en handlingsplan. 

3.4 Intervjumetodik 

Enligt Banaka (1981) består en djupintervju av tre faser; input, analys och output. Input 
betecknar den information som erhålles från respondenten, från de svar informanten ger 
samt dess beteende under intervjun betecknas av analysen och outputen består av de 
sammanfattningar utredaren gör när analysen har avslutats. Vid sammanställning av de 
tre faserna definieras en djupintervju enligt: 
 

”… insamlande av tillräckligt mycket av rätt sorts information (input) för en grundlig 
analys (analys) i avsikt att kunna dra korrekta slutsatser av informantens beteende under 

vissa givna betingelser (output)” 
Banaka (1981) 

 
Det finns tre sorters intervjustrukturer; strukturerade intervjuer, semistrukturerade 
intervjuer och ostrukturerade intervjuer. Strukturerade intervjuer innebär att utredaren 
har mycket stark kontroll över frågornas och svarens utformning. Utredaren har en i 
förväg uppgjord lista med frågor och den starka kontrollen över intervjumaterialet ger 
utredaren en form av standardisering. Den andra typen av intervjustruktur, 
semistrukturerade intervjuer, är mer flexibel än den strukturerade. Utredaren har 
fortfarande en färdig lista med frågor men är mer öppen gentemot informanten som ges 
möjligheten att tala mer utförligt kring frågorna och utveckla sina idéer. Vid 
ostrukturerade intervjuer är tanken att forskaren ska ingripa så lite som möjligt. Stort 
utrymme ges åt informanten till att själv styra ämnesområde och utvecklandet av egna 
tankar. Interjvuerna för denna undersökning var av typen strukturerade och 
semistrukturerade. För att på bästa sätt genomföra en intervju är det av största vikt att 
forskaren har förberett sig väl. Det är viktigt att utredaren, innan intervjun äger rum, har 
tänkt igenom hur den ska analyseras och tolkas (Denscombe 2000). Kvale (1997) skriver 
om tre nyckelfrågor som gäller för intervjun. 
 

Vad - att skaffa sig en förkunskap om ämnet för undersökningen 
Varför – att formulera ett klart syfte med intervjun 
Hur – att känna till olika intervjutekniker och besluta om vilken som är lämplig 
för undersökningen 

 
Baserat på den information utredaren vill få fram i undersökningen kan urvalet av 
informanter ske på olika sätt. Det vanligaste är de väljs på ett sådant sätt att de verkligen 
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har något att tillföra för resultatet. I denna undersökning valdes informanter med hjälp av 
utredarens företagshandledare. De ansågs ha den insikt och kunskap som krävdes för att 
välja rätt personer med möjlighet att bidra till undersökningens resultat. 

3.5 Metodkritik/Källkritik 

Det är viktigt att vara kritisk vid utförandet av en vetenskaplig undersökning. Att ställa 
frågor kring metodval och att vara källkritisk är av stor vikt för att undersökningen ska få 
ett tillförlitligt resultat. Utredaren har i möjligaste mån då interjvuerna ägt rum renskrivit 
dessa snarast för att försäkra sig om att ingen information går förlorad. 

3.5.1 Validitet och reabilitet 

Inre validitet handlar om i vilken utsträckning resultatet stämmer överrens med 
verkligheten. Merriam (1994) nämner sex grundläggande strategier för att säkerställa den 
inre validiteten: 
 

1. Triangulering som innebär att flera informationskällor och flera metoder 
används för att säkerställa att de resultat som framkommer är riktiga. 
 

2. Deltagarkontroll innebär att de personer som tillhandahållit information 
i efterhand granskar de resultat och tolkningar som utredaren gjort. 
Denna strategi syftar att i möjligaste mån rätta till feltolkningar och 
missförstånd och tillägga eventuellt missade åsikter. 
 

3. Observationer syftar till att den miljö eller situation som är fall för 
studien betraktas under en längre tid eller upprepade iakttagelser av 
samma händelse. 
 

4. ”Horisontell” granskning och kritik betyder att kollegor ombeds ge 
synpunkter och kommentarer på de resultat som framkommer. 
 

5. Deltagande tillvägagångssätt innebär att deltagarna i undersökningen 
engageras i alla skeden av utredningen från begreppsbildning till 
utformning av slutrapporten. 

 
6. Klargörande av skevheter som forskaren har med sig förklaras för att 

läsaren av rapporten ska förstå forskarens bakomliggande värderingar.  
 
Reliabilitet handlar om i vilken mån samma resultat kan uppnås om undersökningen 
upprepas. Av de ovan nämnda strategierna för säkerställandet av den inre validiteten 
valdes triangulering då flera källor används för inhämtning av information. 
Deltagarkontroll har genomförts då sammanfattningar av intervjumaterialet har skickats 
till respondenten. Horisontell granskning och kritik har använts då resultatet har ombetts 
att granskas av kollegor. 
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3.5.2 Diskussion kring metodval 

Utredaren för undersökningen valde att använda sig av en fallstudieansats. Det ansågs 
lämpligast då en studie av ett enskilt fall skulle ske på djupet. Det är viktigt att tänka på 
vid denna typ av ansats att de slutsatser som dras, aldrig fullt ut kan representera hela 
verkligheten och därför måste dras med försiktighet. Utredaren har tagit detta i beaktande 
och valt respondenter för att få en så bred grund som möjligt. Det är dock viktigt att 
påpeka att de representerar endast en liten del av ett stort system och kan inte fullt ut 
representera verkligheten. För denna typ av undersökning fann utredaren det lämpligast 
att använda intervjuer som datainsamlingsmetod. Det gav en stor bredd och utredaren 
fann inget annat lämpligt sätt att samla information på. Respondenterna hade en stor 
samlad kunskap som gav en bred grund för empirin.  
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4 Teoretisk referensram 
För att lägga grunden till empirin och inhämta relevant fakta kring ämnet har en gedigen 
litteraturstudie gjorts. I kapitlet beskrivs vad som kännetecknar kvalitet och ständig 
förbättring, vad det innebär att arbeta med ständiga förbättringar gällande ansvar hos 
både ledning och medarbetare samt vad som krävs för ett bestående förbättringsarbete. 
En beskrivning av ett antal befintliga förbättringsmodeller finns även att finna. 
 
För att bättre ge läsaren en överblick inleds varje kapitel med en frågeställning som sedan 
besvaras i kapitlet. På så vis vill författaren bättre skapa en överblick i vad som utreds. En 
sammanställning av frågorna som utgör grunden för den teoretiska referensramen finns 
nedan att finna. 
 
▪ Vad är kvalitet och vad innebär ständig förbättring? 
▪ Varför ska företag arbeta med ständiga förbättringar? 
▪ Vem ska leda och ansvara för arbetet med ständiga förbättringar? 
▪ Hur kan medarbetarna på bästa sätt engageras och motiveras i arbetet med 

ständiga förbättringar? 
▪ Hur kan en kultur skapas på företaget så att ständiga förbättringar blir ett 

naturligt inslag i verksamheten? 
▪ Vilka förutsättningar krävs för att förbättringsarbetet ska bli ett framgångsrikt 

bestående inslag i verksamheten? 
▪ Hur kan attityder hos medarbetare  påverka arbetet med förbättringar? 
▪ Hur kan förändringsmotstånd bearbetas? 
▪ Vad finns det för befintliga förbättringsverktyg/modeller? 

4.1 Kvalitet och förbättring 

Intresset för kvalitet ökar ständigt i och med den ökande konkurrensen på 
världsmarknaden. Företagen måste helt enkelt arbeta för att ständigt förbättra kvaliteten 
på sina varor och tjänster. För att bättre förstå vad kvalitet och ständig förbättring innebär 
har ett antal frågeställningar upprättats. De har syftet att skapa en grund för läsaren inom 
ämnet kvalitet och förbättringsarbete och utifrån dessa frågor har utredaren inhämtat 
fakta. 
 
▪ Vad är kvalitet och vad innebär ständig förbättring? 

4.1.1 Kvalitetsbegreppet 

Det finns en mängd definitioner på begreppet kvalitet, men ordagrant betyder ordet 
beskaffenhet och kommer från latinets qualitas. Bergman & Klefsjö (2001) presenterar ett 
antal definitioner varav en är deras egen. 
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”Den grad till vilken 
inneboende egenskaper 
uppfyller krav, dvs. behov 
eller förvänting som är 
angiven, i allmänhet 
underförstådd eller 
obligatorisk.” 

ISO 9000:2000 

”Quality is a state in which value entitlement is 
realized for the customer and provider in every 
aspect of the business relationship.” 

Mikel Harry, Six Sigma Academy 

”Quality should be aimed at the needs 
of the customer, present and future.” 

Edwards Deming 

”Kvaliteten på en produkt är dess förmåga 
att tillfredsställa, och helst överträffa, 
kundernas behov och förväntingar” 

Bergman & Klefsjö  
 
Kvalitet kan delas in i olika kategorier och Garvin (1984), från Bergman & Klefjö (2001), 
talar om att kvalitetsbegreppet kan ha olika perspektiv. Det transcendenda, 
produktbaserade, användarbaserade, produktionsbaserade eller värdebaserade 
perspektivet. En annan kategori begreppet kvalitet kan innefatta är dimensioner varav 
några som kan nämnas är miljövänlighet, säkerhet och inlevelseförmåga. Den sistnämnda 
hör till dimensioner av tjänster och de två första till dimensioner på en vara. 
 
En produkt som tillverkas har från kund ett antal förväntningar. Det är många faktorer 
som påverkar dessa förväntningar. Inte bara utseendet och funktionaliteten har betydelse 
utan även det tillverkande företagets goodwill. Priset har även det inverkan på hur kunden 
ser på produkten. Ett högt pris ställer betydligt högre krav och kunden förväntar sig mer 
av en produkt med ett högre pris än på en produkt med ett lägre. Kvalitet kan därmed 
definieras som en produkts förmåga att tillfredställa kundernas krav (Ekvall 1990).  

4.1.2 Ständiga förbättringar 

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

(Berger, Hart, Lindberg 1996; Berger 1996, refererat i Nilsson 1999) 
 

Ständiga förbättringar kan uttryckas på olika sätt och har en rad olika innebörder. Nilsson 
(1999) beskriver ständiga förbättringar som en samling normer, principer, mekanismer 
och aktiviteter som skapats i en organisation för att åstadkomma kontinuerlig förändring 
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av organisationens arbetsprocesser och arbetsrutiner. Arbetet med ständiga förbättringar 
är en process som medvetet måste ledas, drivas, organiseras och utvärderas. Nilsson 
(1999) menar även att det inte är ett verktyg som kan appliceras utan det måste integreras 
i organisationen så att det blir ett naturligt inslag i arbetet mot företagets mål och 
visioner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sammanfattning av kapitel 4.1, Kvalitet och förbättring 

▪ En vanlig definition på begreppet kvalitet är en produkts förmåga att 
tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar 
(Bergman & Klefsjö 2001). 

▪ Nilsson (1999) beskriver ständiga förbättringar vara en samling normer 
med syfte att åstadkomma förändringar i en organisation. 

 

4.2 Arbeta med förbättringar 

Det finns många anledningar till varför ett företag ska arbeta med att ständigt förbättra 
sina produkter, processer och sin verksamhet. Det kan handla om allt från att möta 
ökande konkurrens till att möta det moderna samhällets ökande krav på innovativa 
produkter och lösningar. Att arbeta med att förbättra processer, verksamheten och 
metoder kräver resurser, tid och engagerad ledning och personal. Kapitlet ska besvara 
följande frågeställningar. 
 
▪ Varför ska företag arbeta med ständiga förbättringar?  
▪ Vem ska leda och ansvara för arbetet med ständiga förbättringar? 
▪ Hur kan medarbetarna på bästa sätt engageras och motiveras i arbetet med 

ständiga förbättringar? 
 
Bergman & Klefsjö (2001) beskriver kvalitetsutveckling som fyra faser, se figur 4. 
Kvalitetskontroll har till syfte att kontrollera färdiga produkter och sortera bort felaktiga 
enheter. Denna fas var vanligt förekommande efter andra världskriget och dominerade då 
kvalitetsverksamheten. I den andra fasen, kvalitetsstyrning, finns ett annat synsätt på 
kvalitet. De tecken som visar på om en produkt blir defekt fångas upp och nödvändiga 
justeringar görs för att förhindra uppkomsten av felaktiga enheter. Vid nästa steg, 
kvalitetssäkring, finns en insikt om vikten av att skapa bra förutsättningar redan innan 
produktion. Kvalitetsutveckling, den fjärde fasen, handlar om att ständigt förbättra 
verksamheten samt dess arbetsmetoder och processer. Den omfattar även alla tidigare 
faser. 
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Kvalitetsutveckling  … ständiga förbättringar innan, 
under och efter produktion 

Kvalitetssäkring …innan produktion 

Kvalitetsstyrning 

Kvalitetskontroll 

…under produktion 

…efter produktion 

Figur 4. Kvalitetsutvecklingens fyra faser. 
 
Bergman & Klefsjö (2001) nämner uttrycket offensiv kvalitsutveckling som även 
benämns TQM, Total Quality Management. Offensiv syftar till att aktivt förebygga, 
förändra och förbättra och inte kontrollera och reparera. Offensiv kvalitetsutveckling kan 
ses som en helhet där samverkan sker mellan värderingar, arbetssätt och verktyg i syfte 
att uppnå en högre kundtillfredställelse med mindre resursåtgång. En av de fyra 
hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling är Arbeta ständigt med förbättringar, se figur 
5.  
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Figur 5. De fyra hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling. 

4.2.1 Att leda och ansvara för förbättringsarbetet 

Bergman & Klefsjö  (2001) beskriver ledarskap handla om att: 
 
▪ Skapa en vision för organisationen, som medarbetarna kan känna sig delaktiga i, 

och på så sätt skapa en färdriktning för organisationen 
▪ Få medarbetarna och därmed hela organisationen att röra sig i denna riktning 
▪ Motivera och inspirera och på så sätt påskynda rörelsen i visionens riktning 

 
Vem ska ansvara för att förbättringsarbetet initieras och genomförs? Den frågan besvarar 
Sörqvist (2004) som menar på att det är verksamhetens operativa chefer som har det 
yttersta ansvaret. Förbättringsansvaret ska alltid ligga på dem som kan möjliggöra detta 
genom att frigöra tid och resurser. Det är viktigt att den som ansvarar för att leda arbetet 
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för ständiga förbättringar dagligen uttycker sitt engagemang och motiverar sina 
medarbetare (Heatfield, S. & Scheessele, G., från Hartman, M., 2002). Det är även viktigt 
att när processen och arbetet med ständiga förbättringar inte går som det är tänkt att 
ledaren då inte går tillbaka till det gamla arbetssättet. Genom att bana ny väg för arbetet 
så visar ledaren vägen och vinner tillit hos sina medarbetare. Asaka & Ozeki (1990) talar 
om vikten att bygga upp en positiv atmosfär mellan ledare och medarbetare. De nämner 
bland annat att ledarna måste sträva efter att vinna medarbetarnas förtroende och vikten 
av att respektera varje individ och dennes personlighet. 
 
I de organisationer där processägarna har stora befogenheter rekommenderar Sörqvist 
(2004) att låta ansvaret för förbättringar ligga hos dem. Där processägarna inte har lika 
stora befogenheter till att bland annat frigöra resurser bör de enbart utgöra en stödjande 
roll och inte vara förbättringsansvariga.  
 
Demings 14 principer som behandlar ledarskapets aspekter är vida kända i världen. 
Bergman & Klefsjö (2001) ger sin tolkning av dem. 
 
1) Skapa ett klimat för långsiktiga beslut och ständig förbättring 
Vikten av att tänka långsiktigt betonas och Deming menar att om det inte sker så skapas 
problem i det långa loppet. 
2) Övergå till det nya kvalitetstänkandet 
Verksamhetens arbetssätt måste byggas på systematisk planering, förebyggande åtgärder 
och ständiga förbättringar av alla processer. 
3) Sluta försöka kontrollera in kvalitet 
Kontroller ger kvalitetsproblem. 
4) Minska antalet leverantörer och värdera dem inte enbart efter pris 
Det är viktigt att inse att leverantörer är en del av utvecklingsprocessen och därmed ta 
hänsyn till deras kvalitetstänk och inte enbart gå efter det lägsta priset. 
5) Förbättra ständigt varje process 
Både Deming och Bergman & Klefsjö betonar vikten av att värdera att arbeta med 
ständiga förbättringar. 
6) Ge alla möjlighet att utvecklas i sitt arbete 
Det är viktigt som individ att få gehör för sina behov av personlig utveckling, något som 
ledningen måste stödja. 
7) Betona ledarskap 
Ledningen ska fokusera på processen och människorna som arbetar i den. 
8) Fördriv rädslan 
En individ ska inte vara rädd för att ställa frågor och verka okunnig. En miljö måste 
skapas på företaget som motverkar rädsla och otrygghet och istället främjar en god attityd 
gentemot förändring. 
9) Riv ner barriärerna mellan avdelningarna 
Kommunkation är en viktig faktor och en helhetssyn måste finnas inom organisationens 
alla avdelningar. 
10) Sluta med slogans. Vidta åtgärder istället. 
En kampanj kan ge effekt på kort sikt men det finns risk för att falla tillbaka i gamla 
hjulspår. 
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11) Avskaffa ackord 
Deming anser att ackord drar ner produktiviteten och att det är processerna som ska 
mätas, inte medarbetarna. 
12) Ta bort hindren för yrkesstolthet 
Det måste finnas möjlighet för varje medarbetare att själv kunna kontrollera att arbetet är 
väl utfört. Ledningen måste skapa en positiv atmosfär som uppmuntar individernas egna 
initiativ för ständiga förbättringar och utveckling. 
13) Uppmuntra till utbildning och vidareutveckling 
Organisationen måste främja och tillhandahålla utbildning för att individerna ständigt, 
ska utveckla, förbättra och bredda sin kunskap. 
14) Vidta åtgärder för att få igång förbättringsprocessen 
Ledningen måste få igång ett nytt tankesätt som gynnar förbättringsarbetet. En 
organisation där samtliga medarbetare känner ansvar och motivation för att arbeta med 
ständiga förbättringar.   

4.2.2 Medarbetarnas ansvar 

Utan medarbetarnas engagemang och vilja att driva arbetet framåt krävs det att de känner 
delaktighet, att de innehar rätt kompetens och att de har en kreativitet som uppmuntras 
och stöds av organisationen. 
 
Delaktighet och motivation 

Ledningen för ett företag har ett stort ansvar för att få alla medarbetare att känna sig 
delaktiga. Den ska se till så att egenskaper hos individen som självtillit, målmedvetenhet 
och dialogförmåga, utvecklas och stimuleras. Bergman & Klefsjö (2001) beskriver detta 
ämne som två cirklar, en god och en ond, som är starkt kopplade till effekten av 
delegation och ansvar, se figur 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6. Den goda och onda cirkeln. 
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En av de fyra hörnstenarna för offensiv kvalitetsutveckling, figur 5, är Skapa 
förutsättningar för delaktighet. Det är viktigt att på olika sätt få medarbetarna att känna 
att de är delaktiga i arbetet med processer och de aktivt får vara med och påverka beslut 
(Bergman & Klefsjö 2001). 
 
För att kunna utföra ett bra arbete och ha en vilja att ständigt förbättras måste 
medarbetarna känna att de är motiverade. Det är viktigt att förstå hur människor 
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motiveras och hur motivationen kan ökas och stimuleras. Det finns olika 
motivationsfaktorer som handlar om individens värderingar om vad som är viktigt för 
vilka det finns en stark önskan om uppfyllelse. Sörqvist (2004) ger exempel på sådana 
vara; utmaningar i arbetet, befodringsmöjligheter, uppnådda resultat, uppmärksamhet och 
ansvarskänsla. Motivation har sin bas i människans olika behov; fysiska, sociala, jag-
psykologiska och andliga och en belöning måste tilltala individens behov för att utgöra 
ett incitament till handling (Ekvall 1990). Ingen handling utförs utan någon form av egen 
vinning. Det kan vara belöningar i form av pengar men det kan även vara uppmärksamhet 
och respekt. Det finns belöningar som i längden får destruktiva följder (ibid) och det 
gäller då att ha en förståelse för belöningens inverkan på det framtida arbetet samt dess 
konsekvenser. 
 
Kompetens och kreativitet 

För att arbeta med ständiga förbättringar krävs det ett öppet företagsklimat och en 
kompetens hos medarbetarna som möjliggör detta. Nilsson (1999) skriver om olika 
kompetenskrav där medarbetarna: 
 
▪ ska kunna identifiera och definiera uppgifter och problem 
▪ ha en språklig och kommunikativ kompetens 
▪ ha en helhetsförståelse för processer och system 
▪ ska kunna ta ansvar 
▪ ska kunna arbeta i team 
▪ ha förmåga till alternativt seende och tänkande 

Medarbetarna kan inneha kreativitet men det är viktigt att den tas om hand på rätt sätt och 
där spelar ledningen en stor roll. 

4.2.3 Förebyggande och reaktiva förbättringar 

Sörqvist (2004) delar in förbättringar i två begrepp, proaktiva och reaktiva förbättringar. 
Proaktiva förbättringar innebär att förbättringar genomförs innan problemet har uppstått. 
Gilmore (1990) skriver att det är aktiviteter som syftar till att tillhandahålla en produkt 
eller tjänst som ger önskad kundtillfredsställelse samt klarar uppställda krav och 
standarder. Reaktiva förbättringar är enligt Sörkvist (2004) förbättringar som genomförs 
med utgångspunkt från att problemet som redan har uppstått. De reaktiva förbättringarna 
kan delas in i två typer; reviderande och avhjälpande. Reviderande aktiviteter syftar till 
att bedöma den verkliga kvalitetsnivån relaterat till önskad kundtillfredsställelse samt 
uppställda krav och standarder. Avhjälpande aktiviteter har till syfte att korrigera en 
produkt eller tjänst som inte ger önskad kundtillfredsställelse eller inte klarar uppställda 
krav och standarder (Gilmore 1990). 

4.2.4 Förbättringens fokus och inriktning 

Förbättringsarbetet kan bedrivas med olika fokus och inriktning Sörkvist (2004). 
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Kundfokus/Processfokus 

Utifrån denna dimension finns två olika fokus. Kundfokus där förbättringar primärt ska 
påverka företagets kunder till att bli nöjdare. Utifrån kundens perspektiv ska fel och 
brister elimineras och för det krävs en stark kundorientering. Förbättringar ur ett 
processfokus har till syfte att verksamheten ska effektiviseras eller införa nya arbetssätt. 
Ett företags processer måste utvärderas och analyseras med tanke på tid, kvalitet och 
kostnad. 
 
Verksamhetsfokus/Produktfokus 

Att förbättringen fokuseras på verksamheten har till syfte att skapa bättre förutsättningar 
att utföra arbetet men även att förbättra effektiviteten och skapa arbetstillfredsställelse. I 
detta fokus ska inte all kraft läggas till att beakta de senare faserna i utvecklingen utan 
hänsyn måste tas till de faser där basen för utvecklingen ligger för att skapa en bra grund 
för en god kvalitet. 
 
Intäktsfokus/Kostnadsfokus 

Förbättringsarbetet kan ha fokus inställt på att öka intäkterna och minska kostnaderna. 
För att öka intäkterna krävs identifiering av möjligheter till försäljning, ökade 
marknadsandelar etc. samt att de sedan utnyttjas. En effektivisering av processer och 
produkter samt minskning av fel och brister leder till minskade kostnader för företaget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sammanfattning av kapitel 4.2, Arbeta med förbättringar 

▪ Det finns två typer av förbättringar; proaktiva och reaktiva. Proaktiva 
förbättringar behandlar problem innan de uppstår och reaktiva förbättringar 
genomförs då problem har uppstått. 

▪ Förbättringsarbetet kan indelas i olika fokusområden; kundfokus/produktfokus, 
verksamhetsfokus/produktfokus och intäktsfokus/kostnadsfokus. 

4.3 Förutsättningar för ett framgångsrikt förbättringsarbete 

Att först initera förbättringsarbete kan vara svårt men det måste även underhållas för att 
hållas levande och systematiskt. Kapitlet besvarar följande frågor. 
 
▪ Hur kan en kultur skapas på företaget så att ständiga förbättringar blir ett 

naturligt inslag i verksamheten? 
▪ Vilka förutsättningar krävs för att förbättringsarbetet ska bli ett framgångsrikt 

bestående inslag i verksamheten? 
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4.3.1 Lärande organisation 

“En lärande organisation är en organisation med förmåga att skapa, anskaffa och 
sprida kunskap samt förmåga att anpassa sitt beteende efter ny kunskap och nya 

insikter.” 
(Bergman & Klefsjö 2001) 

 
Ständiga förbättringar har en stark koppling till lärande (Bergman & Klefsjö 2001). För 
att ständiga förbättringar ska bli ett naturligt inslag i organisationens arbete krävs det att 
det skapas en lärande organisation. Senge, refererat i Bergman & Klefsjö (2001), talar om 
fem discipliner som han anser kritiska för en lärande organisation. 
 
Personligt mästerskap - Denna disciplin handlar om att varje individ i en organisation 
måste ges en möjlighet att personligen utvecklas och stärkas. Den enskilda medarbetarens 
utveckling är en nödvändig förutsättning, dock ingen garanti, för organisationens 
utveckling. Personligt mästerskap handlar om förmågan att kunna bredda sina visioner 
och se möjligheter med sina kunskaper och att de ständigt kan utvecklas. 
 
Mentala modeller - Mentala modeller kan sägas vara varje individs tolkning av 
verkligheten. Det inbegriper kunskap, förmodande och förutfattade meningar. För att 
kunna påverka är det därför viktigt att förstå sina egna och andras mentala modeller. 
 
Lära i grupp - Vid arbete i grupp krävs det en förståelse och respekt för varandra och en 
god förmåga att ta till sig och utnyttja varandras kunskaper. Det är viktigt att gruppen har 
gemensamma visioner och det är först då som strävan efter att förbättra produkter och 
processer blir möjlig. 
 
Gemensamma visioner - För att en grupp ska kunna nå ett gemensamt mål är det viktigt 
att gruppen har en gemensam vision. Det är under fasen då visionen skapas som en känsla 
av samhörighet uppkommer och en vilja att nå den gemensamma visionen. I en grupp 
med gemensam vision finns en förståelse för hur medlemmarna på bästa sätt kompletterar 
varandra för att nå den gemensamma visionen. 
 
Systemtänkande - Det är viktigt att ha en förståelse för hur olika system är kopplade till 
varandra för att då bättre förstå hur en händelse i en del av systemet påverkar andra delar. 
Om inget systemtänk finns närvarande finns det en risk för att framtidsvisionerna förblir 
just visioner och att det då saknas kraft och engagemang för att nå framgång. Vad som 
krävs av en organisation för att bli lärande diskuteras även av Garvin (1993). 
 
▪ systematisk problemlösning 
▪ experimenterande med nya tankesätt 
▪ förmåga att dra lärdomar från sina egna erfarenheter och historik 
▪ förmåga att lära av andras erfarenheter och topprestationer 
▪ sprida kunskap genom organisationen 
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Argyris & Schön, refererat i Bergman & Klefsjö (2001), talar om begreppen enkelt och 
dubbelt lärande i samband med hur en organisation kan utvecklas och lära sig. Enkelt 
lärande är en benämning för det lärande som sker inom ramen för nuvarande system, 
arbetssätt och tänkande. Inom systemet så kan exempelvis regler ändras men 
organisationen förblir den samma. Dubbelt lärande innebär att läroprocessen, dess mål 
och organisationen kritiskt och medvetet reflekteras.  
 
För att förstå hur organisationer kan lära är det viktigt att förstå innebörden av lärande. 
Dixon (1999) använder benämningen en lärande korridor. Det kan ses som tre olika 
dimensioner; kontoret, korridoren och lagerutrymme Var och en motsvarar i ordning, 
individuell betydelse, åtkomlig betydelse och gemensam betydelse. Det är viktigt att det 
finns ett samspel dem emellan och därifrån kommer uttrycket en lärande korridor. Det är 
i korridorerna organisationen kan bli lärande varpå organisationen måste vara utformad 
så att detta möjliggörs (Dixon 1999). 
 
För att lära krävs det en miljö som möjliggör detta. Att lära mellan projekt är svårare än 
att lära inom organisationen trots att ett projekt kan definieras som en mindre 
organsation. Tell (2001) belyser tre faktorer som försvårar lärandet mellan projekt än 
lärandet i en organisation. 
 
▪ Projekt är tidsbegränsade 
▪ Projekt är till viss en aspekt unika 
▪ Projektteam är en unik uppsättning medlemmar 

4.3.2 Skapa ett bra företagsklimat för förändringar 

För att skapa ett bra företagsklimat gällande förändringar krävs det ett synsätt som ser till 
helheten. Alexandersson, Almhem, Rönnberg & Väggö (1998) nämner två olika faktorer 
som påverkar; synliga och osynliga. Det är de osynliga som kan omintetgöra 
förändringsarbetet. Det kan ses som en vattenyta. Ovanför ytan finns de synliga 
faktorerna och omfattar Teknologi, Mål & policy, Organisationsstruktur, Skicklighet & 
kunnande, och Finansiell situation. Nedanför ytan finns osynliga faktorer som Attityder, 
Värderingar, Känslor, Personliga reaktioner, Maktstruktur och Gruppnormer. De 
osynliga faktorerna kan vara svåra att mäta men måste tas i beaktning gällande 
helhetsbedömningen för ett framgångsrikt förändringsarbete. Genom att engagera 
medarbetarna synliggörs det som finns under ytan och blir då lättare att hantera. 
 
Det gäller att inse att det tar tid att förändra och förbättra. Det är inget som sker över en 
natt. Kotter (1996) menar på att det då är viktigt att visa på kortsiktiga vinster som 
förändringen för med sig. Då är risken mindre att drivkraften ska försvinnna. Det är dock 
viktigt att inte ta ut segern i förskott. En god företagsanda måste finnas och det måste 
grundas på att energin som kommer ut är större än summan av de ansträngningar som 
sätts in (Drucker 1994).  
 
Hall (1990) nämner betydelsen av att skapa en kreativ och social miljö. De viktigaste 
faktorerna för att främja ett effektivt arbete är: 
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▪ Ledningen är tillgänglig och engagerad 
▪ Ledningen uppmuntrar kreativitet och innovationer 
▪ Medarbetarna uppmuntras att kommunicera med varandra och att efterfråga 

feedback från andra 
▪ Feedback är ett värdefullt redskap för personligt utvecklingsarbete 
▪ Ledningen arbetar aktivt på en etisk inställning där uppriktighet och ömsesidigt 

ansvar bidrar till effektiv feedback 
▪ Glädje och lekfullhet uppmuntras då det är ett naturligt inslag i kreativt arbete.  

 
En kreativ arbetsmiljö gör arbetet mer glädjefullt och stimulerande. Vem vill egentligen 
inte se fram emot att gå till arbetet nästa dag? Hall (1990) ger tre frågeställningar som ger 
svar på om arbetsmiljön är sådan att kreativitet befrämjas. 
 
Hur behandlar ledningen spontanitet, lekfullhet och humor på arbetsplatsen? 
Uppmuntras medarbetarna att slappna av och ha roligt tillsammans så att arbetsplatsen 
blir glädjefylld eller uppfattas det som slöseri med tid och lättsinne? 
 
Vilka syften tjänar uppriktig feedback och kritik i arbetet? 
Betraktas feedback som ett sätt för ledningen att ha kontroll och utvärdera personal eller 
ses det som ett verktyg som främjar personlig utveckling? 
 
Hur behandlar ledningen individuella experiment och originalitet? 
Uppskattar ledningen kreativa och innovativa försök trots risk för misslyckande eller ger 
sådana initiativ missnöje då de frångår de fastlagda rurinerna?  

4.3.3 Ett bestående förbättringsarbete 

För ett uppnå ett framgångsrikt förändrings/förbättrings-arbete krävs det vissa 
förutsättningar. Ellström gör en sammanfattning av några som erfodras.  
 
▪ Det är viktigt att berörd personal har en kunskap om målen, idéerna och 

problemanalysen bakom beslutade förändringar. 

▪ Målen och problemanalysen bakom beslutade förändringar måste ha en 
acceptans bland medarbetarna. 

▪ Det ska finnas en delaktighet i planering, genomförande och utvärdering 
av förändringsprojekt. 

▪ För att såväl ledning som personal praktiskt ska kunna utföra de nya 
uppgifterna som krävs för de planerade förändringarna är det viktigt att 
olika typer av stöd ges i form av till exempel utbildning och handledning. 

▪ Det är viktigt att de rutiner och system som används i verksamheten 
anpassas så att de blir förenliga med och stödjer planerade förändringar.  
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▪ Ledningen måste ha en hög ambitionsnivå och ställa tydliga krav och 
skapa ett starkt förändringstryck. Hänsyn måste dock samtidigt tas till 
lokala variationer och utrymme bör ges för lokala anpassningar till olika 
konkreta situationer. 

▪ Det måste finnas ett klimat som främjar utveckling genom att betona 
initiativ och risktagande. Det måste även finnas en tolerans kring misstag 
samt uppmuntran till kritisk prövning av vedertagna ”sanningar” och 
osynliga spelregler inom verksamheten.  

▪ Ledningen måste på ett tydligt sätt, både i ord och handling, stödja och 
kommunicera ut förändringens betydelse, vilket kan ske genom offentliga 
uttalanden och medverkan i projektaktiviteter. 

▪ Då det tar tid innan förändringar får genomslag fullt ut måste ledningen ha 
tålamod och känna en tillit till att förändringen faktiskt kommer att ge 
resultat. 

 
Bessant & Caffyn (1997) nämner ett antal förmågor som en organsiation måste ha för att 
skapa förutsättningar för att arbeta med ständiga förbättringar. 
 

▪ Det är viktigt att organisationen har förmåga att kunna skapa ett bibehållet 
engagemang hos medarbetarna. 

▪ Organisationen ska styra utvecklingen av ständiga förbättringar på 
strategisk nivå. 

▪ Budskapet för ständiga förbättringar måste spridas tvärfunktionellt i hela 
organisationen. 

▪ Det är väsentligt att ha förmåga att påvisa förbättringarna som erhålls. 

▪ Organisationen måste ha förmåga att vara lärande. 
 
Förbättringsarbetet måste inte bara startas upp. Det måste hållas levande och systematiskt 
i företaget för att bibehålla nyttan i att arbeta med förbättringar. Rapp (2002) nämner ett 
antal förutsättningar som måste vara uppfyllda för att ovanstående ska gälla.  
 
▪ För att förstå och inse nyttan med förbättringarna är det nödvändigt att de 

medarbetare som deltar i förbättringsarbetet har ett personligt intresse och 
är motiverade. 

▪ I takt med att organisationen och dess medarbetares uppgifter förändras 
måste förändringar även ske i hur förbättringsarbete sker samt vilka 
medarbetare som är delaktiga och deras roller. 

▪ Förbättringsarbetet måste ges utrymme men får inte vara alltför 
resurskrävande för den enskilde medarbetaren så att den dagliga 
verksamheten inte kan bedrivas. 
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▪ Det är viktigt att handledare och ledning har ett personligt intresse i att 
arbeta med förbättringar och att medarbetare med engagemang för just 
detta tillsätts på dessa poster. 

4.3.4 Framgångsfaktorer 

För att lyckas i arbetet med ständiga förbättringar krävs det att företaget identifierar vilka 
faktorer som är viktiga för att just de ska lyckas. Dessa faktorer varierar mellan företag 
och i vilken sektor företaget befinner sig i. Nilsson (c2management, videokonferens) 
nämner ett antal framgångsfaktorer som han anser är viktiga i ett företags strävan mot 
ständiga förbättringar. 
 
Göra det enkelt 
Ju svårare förbättringsarbetet är desto större är risken att arbetet med ständiga 
förbättringar misslyckas. Det ska vara enkelt att kommunicera öppet i företaget och det 
ska finnas ett företagsklimat som främjar delaktighet. Riktlinjerna och verktygen ska vara 
enkla och alla i företaget ska vara engagerade. I teorin gör företagen rätt men det 
försvåras och blir på så vis ett ogenomtänkt och ohållbart arbete. 
 
Styra förbättringsarbetet mot företagets övergripande mål 
Förbättringsarbetet är inget självändamål i sig utan det är företagets mål och visioner som 
är det väsentliga. Det gäller att förbättringsarbetet prioriteras och styrs mot företagets 
mål. 

 
Sätta mål för förbättringsarbetet 
De som driver arbetet med förbättringar ska kunna sätta upp delmål och några nyckeltal 
för förbättringsarbetet. Det kan till exempel gälla delaktighet och/eller antal personer som 
är involverade. Det gäller dock att inte ha för många mål. Det är då bättre med några få 
och väl formulerade än många och oförståeliga. 

 
Fokusera på små enkla förbättringar 
Det är bättre att om möjligt bryta ner stora förbättringar till små, mindre och mer 
lätthanterliga. För stora förbättringar kan göra det ogripbart vilket kan leda till att det inte 
går att genomföra. 

 
Lyft fram resultatet 
För att visa att förbättringsarbetet ger resultat ska de visas i tydliga exempel. Nilsson 
(c2management, videokonferens) nämner PAR, Problem Action Result, som ett 
tillvägangssätt. Det gäller att visa resultaten för så många som möjligt och det kan ske på 
olika sätt. Visualisera med planscher, skriva i personaltidningen, redogöra vid kick-offer. 
Något som kan nämnas är att resultatet ska i möjligaste mån situationsanpassas. 

 
Uppmuntra förbättringsarbete i grupp 
Det är en stor fördel om förbättringsarbetet bedrivs i grupper. Det ger ett samarbete vilket 
bidrar till att förbättringsarbetet blir mer genomarbetat och det får på så vis en ökad 
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acceptans bland medarbetarna. Det är även ett ypperligt tillfälle till utbildning och 
kunskapsutbyte. 

 
Ledningen ska arbeta på samma sätt som de övriga i organisationen 
De ska vara föredömen på så sätt att de ska använda samma verktyg. Risken finns annars 
att det blir ett glapp i förtroendet mellan ledningen och medarbetarna. 
 
Sörqvist (2004) skriver även om framgångsfaktorer som anses viktiga för att nå framgång 
med förbättringsarbetet och för att öka vinsten och besparingarna. Nedan följer ett urval. 
Flera av dessa framgångsfaktorer är gemensamma med Sex Sigma-modellens viktigaste 
beståndsdelar som finns beskrivet i kapitel 4.5.3. 
 
Ledningens och medarbetarnas genuina engagemang 
För att nå ett framgångsrikt förbättringarbete är de inställningar, attityder och beteenden 
som finns hos ledning och medarbetare helt avgörande. Positiv inställning medför ett 
engagemang och ett driv för att nå framgång. 
 
Val av rätt personer för att styra, driva och stödja förbättringsarbetet 
Valet av individer för att styra, driva och stödja förbättringsarbetet har en mycket stor 
inverkan på framgången. I arbetet med förbättringar är individernas kunskaper, 
erfarenheter och förmågor en faktor som måste tas i beaktande när valet ska ske. 
 
Verkningsfulla metoder, logisk arbetsgång och faktabaserad problemlösning 
För att lösa och analysera problem krävs effektiva verktyg. Ett gemensamt arbetssätt 
kräver en enhetlig och logisk arbetsgång som är lätt att följa. 
 
Uppföljning, verifiering och återkoppling 
En grundförutsättning för att uppnådda framgångar ska återkopplas, synliggöras och 
uppmärksammans är uppföljning.  

 
Anpassning till verksamhetens kultur och situation 
Ett företag har en historia och en kultur som måste tas i beaktande vid införandet av ett 
nytt förbättringskoncept. Det kan röra sig om tidigare förbättringssatsningar som 
misslyckats och ansvariga ledare som inte klarat av utmaningen. Det är därför viktigt att 
de program, arbetssätt och metoder anpassas till verksamheten och dess förutsättningar.  
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 Sammanfattning av kapitel 4.3, Förutsättningar för ett framgångsrikt 
förbättringsarbete 

▪ För att arbeta med ständiga förbättringar krävs det att organisationen är 
lärande, vilket innebär dess förmåga att skapa, anskaffa och sprida 
kunskap samt förmågan att anpassa sitt beteende efter ny kunskap och 
nya insikter. 

▪ För att skapa ett bra företagsklimat gällande förändringar krävs det en 
helhetssyn. Det avser inte bara mål och teknologi utan även attityder, 
värderingar och känslor. 

▪ Det är viktigt vid förbättringsarbete att den som är ansvarig är 
engagerad och motiverad. 

▪ Rapp (2002) nämner ett antal förutsättningar som måste vara uppfyllda 
för ett levande och systematiskt arbete. Några som nämns är vikten av 
personligt intresse och att förbättringsarbetet inte ges för stort fokus så 
att den dagliga verksamheten blir lidande. 

▪ En organisation måste ha ett antal förmågor för att kunna skapa 
förutsättningar att arbeta med ständiga förbättringar. Bessant & Caffyn  
(1997) nämner bland annat att det är väsentligt att resultat från 
genomförda förbättringar uppvisas och vikten av att bibehålla 
medarbetarnas engagemang. 

4.4 Förändringsmotstånd 

Förändringsmotstånd kan finnas både på individnivå och på organisationsnivå. Det är 
viktigt att förstå hur både människor och verksamheter reagerar på förändringar. Det är 
först då som det kan klargöras vilka konsekvenser förändringar får på de båda nivåerna 
och vad som kan göras för att skapa en acceptans. Kapitlet ska besvara frågan: 
 
▪ Hur kan attityder hos medarbetare  påverka arbetet med förbättringar? 
▪ Hur kan förändringsmotstånd bearbetas? 

4.4.1 Attityder och förändringsmotstånd hos medarbetare 

Många människor finner en trygghet i den miljö och situation de befinner sig i just nu. 
Det är vanligt att inte vilja förändras då det finns en osäkerhet i vad som komma skall och 
det finns en rädsla i att situationen eller miljön förändras till det sämre. Det är då viktigt 
att ledningen har en bra attityd och visar sig vara föredömen i förändringsarbetet. Att vara 
delaktig har en stor betydelse för huruvida individen kommer känna förändringsmotstånd 
eller inte. Ofta finns en misstro kring beslut om förändringar där individen inte har fått en 
möjlighet att vara med och påverka. Sörkvist (2004) menar att människor som är upplysta 
och kontinuerligt får information i vad som sker är mer trygga och därför har lättare att 
acceptera förändringar. För att skapa en positiv attityd gällande förändringar och 
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förbättringar är det av största vikt att förbättringens betydelse kommuniceras utifrån 
medarbetarnas perspektiv och inte bara utifrån företagets och organisationens synsätt. Det 
kan ske genom att företaget åskådliggör de positiva effekterna av att arbeta med 
förbättringar. 

4.4.2 Förbättring eller förvirring 

Det kan sägas finnas fem olika områden som påverkar utkomsten av syftet med 
förbättringsarbete4. Det krävs att det finns en vision, att medarbetarna har rätt kompetens 
och att det finns en motivation i arbetet för förbättringar. Slutligen så krävs det resurser 
och en handlingsplan. Finns alla delar så skapas de bästa förutsättningarna för 
förbättringar. Skulle det saknas ett område så kan det utmynna i olika tillstånd. En 
sammanställning över dessa finns i tabell 3 nedan. 
 
 
Tabell 3.  Förbättring eller förvirring. 

Vision Kompetens Motivation Resurser Handlingsplan Förbättring 

 Kompetens Motivation Resurser Handlingsplan Förvirring 

Vision  Motivation Resurser Handlingsplan Ångest 

Vision Kompetens  Resurser Handlingsplan Gradvis förbättring 

Vision Kompetens Motivation  Handlingsplan Frustration 

Vision Kompetens Motivation Resurser  Falska starter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sammanfattning av kapitel 4.4, Förändringsmotstånd 

▪ Förändringsmotstånd finns på både individnivå och organisationsnivå. 

▪ För att motverka eventuell misstro till förändringar är det viktigt att 
ledning uppvisar en bra attityd och är bra föredömen. 

▪ Ofta finns en misstro till förändringar då individen inte fått en möjlighet 
att vara med och påverka beslut.  

▪ Kommunikation och informationsflöde är viktiga faktorer för att inte 
skapa misstro till förändringar. 

 

                                                 
4 Internt dokument via intervju på Saab Aerosystems 
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4.5 Förbättringsverktyg/modeller 

Det finns en mängd kända förbättringsverktyg och modeller som används i 
företagsvärlden. En del är rent statistiska metoder med syfte att ta fram rådata medan 
andra har till syfte att hitta fel och brister och finna relationen mellan olika problem. 
Frågan som besvaras i detta kapitel är: 
  
▪ Vad finns det för befintliga förbättringsverktyg och modeller? 

4.5.1 De sju ledningsverktygen 

För att analysera och strukturera verbal information finns de sju ledningsverktygen till 
hjälp. Dessa verktyg togs fram i Japan under mitten av 1970-talet med syftet att stärka 
förmågan att hantera verbal information. Verktygen kan användas var för sig eller 
tillsammans. Störst effekt fås om de används i kombination med varandra eller i 
sekvenser. Avsikten med verktygen är att identifiera och skapa en gemensam bild av 
verksamhetens problem för att på så sätt kunna ta sig an problemen mer effektivt och hela 
tiden förbättra verksamheten. (Bergman & Klefsjö 2001) Figur 7 ger en översiktlig bild 
över verktygen och en beskrivning av vad de olika verktygen kan användas till följer 
nedan.  
 

Processbeslutsdiagram

Släktskapsdiagram 

Relationsdiagram Matrisdataanalys

Pildiagram

Matrisdiagram 

abc 
abc 
abc 

7 

4 

Träddiagram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7. De sju ledningsverktygen. 
 
Släktskaps- och relationssdiagram används för att klargöra vad problemet egentligen är. 
Grundorsaker till problemet kan identifieras samt hur dessa är kopplade till varandra. För 
att strukturera och bryta ned problem i mindre delar används träddiagram. Denna typ av 
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diagram kan även användas för att identifiera och strukturera åtgärder för att lösa 
problemet. Matrisdiagram används för att undersöka samband mellan de ingående 
delarna av problemet och de föreslagna åtgärderna. För att ta fram en handlingsplan för 
hur de beslutade förbättringsåtgärderna bäst ska implementeras används processbesluts- 
och pildiagram.   

4.5.2 De sju förbättringsverktygen 

Ett av de viktigaste stegen i ett program för kvalitetsförbättringar är insamling av data 
enligt Bergman & Klefsjö (2001) För att möjliggöra detta och underlätta strukturering 
och analysering av numerisk information kan de sju förbättringsverktygen användas. De 
kan tydliggöra problemet och förenkla analysering av resultatet. Dessa verktyg kallas 
även ibland för ”de sju QC-verktygen” (Klefsjö, Eliasson, Kennerfalk, Lundbäck, 
Sandström 1999). Figur 8 illustrerar de olika verktygen. 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Styrdiagram Paretodiagram 

Sambandsdiagram Datainsamling Histogram 

Uppdelning Orsaks-verkan-diagram

Figur 8. De sju förbättringsverktygen. 
 
Det är viktigt att i förbättringsarbete ha ett ordenligt beslutsunderlag som fokuserar på 
den aktuella frågan. Då är verktyget datainsamling lämpligt att använda. Histogram är ett 
sätt att beskriva större statistiska material. Med hjälp av histogrammet kan på ett enkelt 
sätt en mätstorhets variation illustreras. Paretodiagrammet kan användas då det är oklart i 
vilken ordning problem ska angripas. Det visar vilket problem som är allvarligast och 
därmed vilket problem som första ska försöka lösas. Orsaks-verkan-diagram, även kallat 
Ishikawa-diagram och Fiskbensdiagram, används då ett problem ska utredas och 
orsakerna till problemet ska framkomma. En huvudorsak ska i möjligaste mån benas upp 
i flera underorsaker. Om data har erhållits från olika håll måste materialet delas upp, 
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vilket kan åstadkommas med hjälp av Uppdelning. Ett Sambandsdiagram visar hur 
produktegenskapen varierar beroende på värdet av en viss variabel. Styrdiagram visar 
förändringen som funktion av tiden och är ett av de mest användbara presentationssätten 
då data från en process har erhållits.  

4.5.3 Sex Sigma 

Sex Sigma (Sörqvist 2004) är ett av de starkaste och mest spridda förbättringskoncepten 
som finns idag. Det skapades ursprungligen inom Motorola då de hade allvarliga 
lönsamhetsproblem som en följd av den ökande konkurrensen från japanska företag. En 
satsning på förbättringsverksamhet gjordes där förbättringsarbetet drevs i projektform 
varvid resultaten steg i positiv riktning. Namnet bakom modellen bygger på den grekiska 
bokstaven sigma, σ, som används inom statistiken för att beteckna standardavvikelser. 
Målet var att inte ha mer än 3,4 fel på en miljon felmöjligheter i sina kritiska processer. 
Gränsen för 3,4 ppm ligger vid 6σ. 
 
Sex Sigma-modellen bygger på ett strukturerat arbetssätt med stor ambition och med 
stora resurser för att driva förbättringsarbete med fokus på att nå resultat. De viktigaste 
delarna av Sex Sigma redovisas i figur 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9. Sex Sigmas viktigaste beståndsdelar. 

Höga ambitioner  
          och  
drivande ledning 

Tydlig infrastruktur 

Fakta om verksamheten 

Verkningsfulla metoder och 
förbättringsverktyg 

Systematisk uppföljning och 
återkoppling av resultat 

Gedigna och omfattande 
utbildningsprogram 

Enhetlig arbetsgång 

 
Tydlig infrastruktur 
Det är viktigt inom Sex Sigma att verksamhetens högsta ledning ges en tydlig roll 
gällande styrning och ledning av förbättringsarbetet.  
 
Enheltig arbetsgång 
Arbetsgången inom Sex Sigma baseras på fem faser; Definiera, Mäta, Analysera, 
Förbättra och Styra. 
 
Fakta om verksamheten 
Enligt Sex Sigma bygger förbättringsarbete på en kunskap om hur verksamheten är 
uppbyggd och fungerar. Det är viktigt för att kunna identifiera problem och lösa deras 
bakomliggande orsaker på ett systematiskt sätt.  
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Verkningsfulla metoder och förbättringsverktyg 
För att analysera och lösa problem tillämpas en rad olika metoder och 
förbättringsverktyg. De kan vara enkla verktyg till avancerade statistiska analyser. 
 
Gedigna och omfattande utbildningsprogram 
För att erhålla ett bra resultat krävs engagerade medarbetare och en hög kunskapsnivå. 
Genom kurser och utbildningar lärs arbetssätt med tillhörande verktyg ut.  
 
Systematisk uppföljning och återkoppling av resultat 
I denna fas ska alla uppnådda framgångar verifieras och återkopplas till organisationen. 
Särskild vikt ska läggas på att uppmärksamma och redovisa ekonomiska framgångar. Via 
en stark uppföljning ges förbättringsarbetet hög prioritet som i sin tur leder till resultat. 

4.5.4 PDCA-cykeln 

PDCA-cykeln, även kallad förbättringscykeln, är en modell för att lösa problem och 
beskrivs med ett cykliskt förfarande. Den består av fyra faser, se figur 10, som 
problemlösningen måste gå igenom för att bli systematisk och leda till ständiga 
förbättringar (Bergman & Klefsjö 2001). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ACT PLAN 

   CHECK DO 

Figur 10. PDCA-cykeln. 
 
Plan - I denna fas definieras problemet och en fastställning av dess viktigaste orsaker 
upprättas med syfte att finna lämpliga åtgärder för att lösa problemet. En plan upprättas 
för att kunna genomföra de åtgärder som fastställts. 
 
Do - I denna fas genomförs de föreslagna åtgärderna. 
 
Check - För att veta om de föreslagna åtgärderna har gett avsedda resultat är det viktigt 
att de studeras och följs upp. Det sker i denna fas. 
 
Act - Det är möjligt att åtgärderna som vidtagits inte fallit ut som det var tänkt. Då måste 
korrigeringar och förbättringar av åtgärderna ske. Om resultatet fallit väl ut är det viktigt 
att framgångarna sprids och kommuniceras.  
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4.5.5 Asaka och Ozeki 

Asaka & Ozeki (1990) beskriver en sjustegsmodell för förbättringsarbete, se figur 11. En 
utförligare beskrivning av varje steg finns beskrivet nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultat av förändring 
otillfredsställande 

Förstå problemet 1 

Orsaksanalys 3 

Förhindra upprepning av problemet 7 

Diskutera förbättringsmätvärden 4 

Implementera förbättringsåtgärder 5 

Utvärdera resultatet 6 

Sätta mål för förbättringen 2 

Förbättrad situation 

Förbättring till en 
ännu högre nivå 

 
Figur 11. Azaka & Ozekis förbättringsmodell. 

 
1. Förstå problemet 

- Identifiering av det uppkomna problemet ska ske för att förstå det.  
- Förståelse för situationen kan även erhållas genom granskning och analys av data, 

vilket kan ske genom att undersöka spridningen av insamlade data och genom att 
undersöka variationer över tiden. 
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2. Sätta mål för förbättringen 

- Sätt upp rimliga mål. Förbättringsåtgärder sker cykliskt och målen kan sättas 
högre för varje gång för att stimulera och skapa förståelse för vad som kan uppnås 
med arbetet. 

- De uppsatta målen ska överensstämma med företagets policy.  
- Diskutera svårigheter med problemen.  
- Utvärdera hur viktiga problemen är att lösa.  
- Gör en uppskattning av vilka effekter som kan uppnås genom förbättringarna. 

 
3. Orsaksanalys 

- Strukturera upp problemet för att hitta bakomliggande orsaker.  
- Bestäm vilka orsaker som har störst påverkan och börja arbeta med dessa.  
- Stratifiera och undersök orsakerna. 
- Undersök eventuella samband mellan orsaker. 

 
4. Diskutera förbättringsmätvärden 

- Generering av idéer kring förbättringsarbetet via till exempel brainstorming. Ta 
hänsyn till förbättringsmätvärden.  

- Utvärdera förbättringsförslagen.  
- Studera de föreslagna förbättringarna.  
- Upprätta en plan för implementering av förbättringsåtgärderna. 

 
5. Implementera förbättringsåtgärder 

- Förbered implementeringen av förbättringsåtgärderna omsorgsfullt innan de 
genomförs. 

- Följ upp åtgärdade förbättringar och mät dem för att kunna generera synbart 
resultat. 

 
6. Utvärdera resultatet 

- Gör en utvärdering av de genomförda förbättringarna och bekräfta resultatet. 
Detta kan göras genom att jämföra data före förbättringen med insamlade data 
efter den införda förbättringen. 

 
7. Förhindra upprepning av problemet 

- Se till att de införda förbättringarna permanentas och förankras i verksamheten. 
- Eliminera risken för att problemet återkommer. 

4.5.6 The Toyota Way 

Toyota har en stark företagskultur när det gäller att arbeta med kvalitet och ständiga 
förbättringar. Företagets framgångar har sin grund i de 14 principerna som ligger bakom 
företagets sätt att arbeta. Nyckeln till dessa framgångar är i själva verket inte något 
komplicerat utan grundar sig i 14 enkla principer- The Toyota Way (Liker 2004). 
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Princip #1
 
  

Basera besluten på långsiktigt tänkande, även då det sker på 
bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål. 

Princip #2 
 

Skapa processflöden som för upp problemen till ytan. 

Princip # 3 
 

Låt efterfrågan styra, undvik överproduktion. 
 

Princip # 4 
 

Jämna ut arbetsbelastningen. 
 

Princip # 5 
 

Stoppa processen om så behövs för att lösa problem, så att kvaliteten 
blir rätt från början. 

 
Princip # 6 
 

Standardiserade uppgifter är en bas för ständiga förbättringar och för 
personalens delaktighet. 

 
Princip # 7 
 

Kontrollera visuellt så att inga problem förblir dolda. 
 

Princip # 8 
 

Använd bara pålitlig, väl utprövad teknik som passar personalen och 
processerna 

 
Princip # 9 
 

Odla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter Toyotas filosofi 
och lär andra att göra det. 

 
Princip # 10 Utveckla enastående människor och grupper som följer företagets 

filosofi.  
 

Princip # 11 Respektera partners och leverantörer genom att utmana dem och 
hjälpa dem att bli bättre.  
 

Princip # 12 Gå och se med egna ögon för att förstå situationen ordentligt. 
  
Princip # 13 Fatta beslut långsamt och i samförstånd, genomför dem snabbt. 
  
Princip # 14 Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera och 

ständigt förbättra.  
 

 
Grundorsaksanalys 

Som en del i princip 14 ingår det att gör en grundorsaksanalys som går ut på att fråga sig 
varför fem gånger. Det är ett sätt att ta itu med problemet så att det om möjligt inte 
uppkommer igen. 
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4.5.7 5S-metoden 

För att kunna genomföra och initiera förbättringsarbete måste problemen och slöseri som 
finns på arbetsplatsen åskådliggöras.. Ett effektivt sätt att hitta och åtgärda dessa är att ha 
ordning och reda. 5S är ett metodiskt och effektivt sätt att uppnå detta. De fem S:en står 
för sortera, systematisera, städa, se till och standardisera. Genom att använda denna 
metod så kan slöseri i form av kassaktioner, långa ställtider, stora buffertar, minskas och 
eventuellt elimineras. Det är även en metod för att skapa stabilare processer och en 
trevligare arbetsplats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Sammanfattning av kapitel 4.5, Förbättringsverktyg/modeller 
Kapitlet har beskrivit nedanstående förbättringsverktyg och modeller. 
▪ De sju ledningsverktygen 
▪ De sju förbättringsverktygen 
▪ Sex Sigma 
▪ PDCA-cykeln 
▪ Asaka & Ozeki förbättringsmodell 
▪ Toyotas 14 principer 
▪ 5S 
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5 Empiriska resultat 1 
Den empiriska undersökningen del 1 grundas på studier av interna dokument, intervjuer 
med personer med olika befattningar samt informella möten för att få en bakgrund till 
Saab Aerosystems samt dess verksamhet. Efter varje kapitel finns en sammanfattning. 
 
För att kunna göra en nulägesanalys har ett antal frågeställningar upprättats till syfte att 
skapa ett underlag för analysen vilken tillsammans med best practice-studien ska utgöra 
en grund för en handlingsplan för hur Saab Aerosystems ska gå vidare och utveckla en 
beständig ändamålsenlig ständig förbättringsverksamhet. Frågor som ligger till grund för 
den empiriska undersökningen har varit: 
 
▪ Hur ser Saab Aerosystems företagskultur ut? 
▪ Hur uppfattas ständiga förbättringar i organisationen? 
▪ Hur bedrivs förbättringsarbetet i praktiken idag? 
▪ Vad finns för framtida visioner gällande förbättringsarbete/ständiga förbättringar 

på Aerosystems? 

5.1 Saab Aerosystems och dess företagskultur 

Det är viktigt att förstå vad som har format Saab till att bli det företag det är idag. Det ger 
en inblick i varför förbättringsarbetet fungerar som det gör i dagsläget och hur attityden 
gentemot förbättringar ser ut. Kapitlet besvarar nedanstående fråga. 
 
▪ Hur ser Saab Aerosystems företagskultur ut? 

 
Saab är ett utpräglat förvarsindustriföretag med starkt fokus att vara bäst inom sin genre. 
Det finns en stark stolthet gentemot företaget och dess produkter samt en stor respekt för 
det tekniska kunnandet som finns inom organisationen. Något som kännetecknar Saab är 
den tekniska kompetensen. Det finns många experter och en övertygelse om att alla 
problem går att lösa. Nya funktioner utvecklas ständigt och där finns en bred kompetens. 
Saab är även duktigt på att utveckla ny teknik och på att utveckla produkter som är unika. 
De anser sig tänka på ett annorlunda sätt vilket ofta ses som en fördel i konkurrensen. 
 
Något som nästan alla intervjuade medarbetare har nämnt är förekomsten av hjältekultur, 
vilket av många anses vara frambringat av den starka tekniska kompetensen inom 
företaget. Vid projekt som inte har fortlöpt som planerat eller då ingen lösning till ett 
problem kan uppbringas har då personer kallats in för att lösa situationen. Det är personer 
som betecknas som experter och deras kunnande hyser en stor respekt. Personen som 
löser problemet blir hyllad och uppmärksammad och då problem uppkommer i andra 
projekt är det vanligt att samma person adresseras igen då denne räddade situationen 
förra gången. En respondent liknade denna situation vid brandkårsutryckningar. Den som 
släcker elden blir uppmärksammad medan den som ser till så att det inte brinner inte blir 
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det. En respondent tycker att fokus istället borde ligga på lösningen och på att sprida 
kunskapen istället för att fokus ligger på den enskilda individen.  
 
På Saab är det vanligt att projekt överskrider budget. Det har ofta funnits en överdriven 
optimism gällande skapandet av tidsplaner och kalkyler. Tendensen har varit tydlig att ha 
som mål att leverera och då har pengar i princip inte haft någon betydelse. Det viktigaste 
har varit att produkten håller uppsatta tekniska mål då hög kvalitet och flygsäkerhet 
värderas högt på företaget och att produkten levereras inom uppsatt tidsram. Det har skett 
en omvärdering i tankesättet gällande att arbeta med förbättringar då Saab inte längre har 
endast en kund. Nu finns det en morot till att bli effektivare och att förbättra sig då affärer 
inte längre har ett flexibelt pris. Nu tecknas ett fast pris och om det då kan sparas in mer 
pengar så blir förtjänsten större.  
 
En respondent jämför Saab med en gammal bruksmiljö. Det finns en trygghet i det och 
nästan en känsla av att det är oförstörbart. När tryggheten finns, rullar arbetet på och det 
finns inte en tanke på att det kan krävas tid och resurser för att Saab ska vara kvar. En 
respondent nämner att det oftast är företag i kris som tar steget till att förbättra sig. 
 
På Saab finns många formella ledare men vid sidan av finns även många informella 
ledare. Det är personer som har ett stort tekniskt kunnande och som många medarbetare 
hyser en stor respekt för. Det är ofta de som rådfrågas vid beslut och deras åsikter har en 
stor betydelse för verksamheten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sammanfattning av kapitel 4.4, Saab Aerosystems och dess företagskultur 

▪ Saab är ett utpräglat försvarsindustriföretag med en stark teknisk 
kompetens. 

▪ Många på Saab är stolta över företaget och deras produkter. 

▪ Det finns en förekomst av hjältekultur där personer kallas in slutskedet 
av ett projekt för att rädda situationen. 

▪ På Saab har det ofta funnits en överdriven optimism vid skapandet av 
budget och tidsplaner, vilket har lett till ökade kostnader för att hålla en 
tidsgräns. 

▪ Det finns ett nytt synsätt gällande förbättringar på Saab då företaget inte 
längre har endast en kund. 
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5.2 Attityder kring förbättring och förändring 

Det är viktigt att veta vad medarbetarna har för attityd till förbättringar och förändringar. 
Kapitlet besvarar nedanstående fråga och innefattar även synen på delaktighet, 
ledningens engagemang, motstånd och förändringsovilja. 
 
▪ Hur uppfattas ständiga förbättringar i organisationen? 

5.2.1 Synen på ständiga förbättringar 

Saab tillhör flygindustrin och med den följer höga krav på spårbarhet och dokumentation. 
Det har medfört till ett byråkratiskt tungt företag vilket leder till att det blir en tröghet 
kring arbetet med ständiga förbättringar. Alla respondenter är dock överrens om att 
ständiga förbättringar är en viktig komponent för ett företags utveckling. Att arbeta med 
ständiga förbättringar är ett systematiskt arbetssätt till att bli bättre. Den generella åsikten 
är även att den tanken som innebär att arbeta med ständiga förbättringar finns där men att 
den är svår att plocka fram och realisera. Ständiga förbättringar som ord, ses ofta som 
något som är svårt att ta till sig och som många inte kan, eller vill, relatera till. För 
mycket fokus läggs på att ta hand om akuta problem men inte så mycket på förebyggande 
arbetssätt. Det är svårt att avsätta resurser till att arbeta med ständiga förbättringar då den 
dagliga verksamheten tränger på. Ofta finns en tidspress som hela tiden gör sig påmind 
då vikten av att hålla uppsatta leveranstider värderas högt.  
 
Klimatet för att få in ett nytt tankesätt i organisationen och för att arbeta med ständiga 
förbättringar är inte optimalt. Det är inte inbyggt i vardagen. Återigen är åsikten den att 
det är den dagliga verksamheten som tränger på och att stress är en del av vardagen. 
Dock har det framkommit under intervjuerna att det inte ska avsättas särskild tid till att 
arbeta med ständiga förbättringar. Det är något som ska finnas där naturligt men ingen 
vet riktigt hur förbättringsarbetet ska realiseras. 
 
Genom åren har ett antal kampanjer bedrivits för att öka medvetenheten kring förbättring 
och hur själva arbetet ska bedrivas. De flesta av respondenterna har nämnt att det finns en 
mättnad när det gäller kampanjer. Många har dock varit överrens om att arbetet har varit 
tvunget att bedrivas i just kampanjer, varpå inget annars skulle ha hänt. En vanlig åsikt 
som har framkommit är att medarbetare ofta tänker; ”inte ännu en kampanj”. Det visar på 
inställningen gentemot förbättringar och förändringar och hur svårt det är för arbetet att 
få riktigt fotfäste i organisationen.   
 
En respondent nämner hur svårt det är med ett öppet synsätt gentemot förbättringar och 
att ju djupare individen befinner sig i organisationen ju svårare är det att se vad som finns 
i närområdet. Synfältet begränsas helt enkelt. Många har svårt att förstå hur det kan 
påverka de själva som individer och känner sig därför inte berörda. En teori kan vara att 
det beror på att Saab Aerosystems är ett stort företag med många avdelningar med 
varierande funktioner. Som nämnts tidigare finns det ett stort tekniskt kunnande på Saab 
och många är indoktrinerade i just sitt eget område.  
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För att få ständiga förbättringar att fungera menade en respondent att det är upp till varje 
avdelningschef att bygga in det i verksamheten. Att det är något som ska finnas inom 
linjebudgeten, både stort och smått. Det är där den verkliga ständiga förbättringen finns. 
Om det rör sig om stora åtaganden ska de läggas utanför verksamheten in i ett 
verksamhetsutvecklingsprojekt och respondenten menar även att det är ett misstag att tro 
att ständiga förbättringar är något som ska finnas vid sidan av den vardagliga 
verksamheten. Ständiga förbättringar är inget som ska kräva extra resurser och där menar 
respondenten att ledningen måste ta sitt ansvar. På Saab Aerosystems har det varit ett 
problem att inse. Just nu är verksamheten mycket budgetstyrd och varje linjechef ska 
tänka på att arbeta med ständiga förbättringar utan att tänka på att det krävs pengar.  

5.2.2 Delaktighet 

Ett av delprojekten i verksamhetsutvecklingsprojektet Gunder är Värdegrund, som har 
bedrivits sedan två år tillbaka. Det har till syfte att öka medvetenheten hos medarbetarna 
och att se till så att företagets värderingar kommuniceras ut och tolkas på liknande sätt. 
En respondent nämner liknelsen med värderingarna till att om alla fiskar ska simma åt 
samma håll är det viktigt att känna temperaturen i vattnet, veta vart akvariet är på väg och 
varför fiskarna simmar i en viss ordning. Samma respondent nämner att det är svårt att 
bedriva en verksamhet om det inte finns en medvetenhet och kunskap bland 
medarbetarna gällande företagets mål och värderingar och även hur mål har framkommit.  

5.2.3 Ledningens engagemang 

Då intervjuer har genomförts med både medarbetare ur ledningsgruppen och medarbetare 
längre ner i organisationen finns två perspektiv gällande ledningens engagemang. Från 
ledningens håll finns en åsikt kring att engagemanget från deras sida fungerar väl. Det har 
dock inte alltid fungerat så bra. Det är först de senaste tio åren som en vilja att höja 
medvetenheten kring att arbeta mer effektivt med kvalitet och förbättringsarbete har växt 
fram. Det andra perspektivet är att ledningen inte tydligt nog visar vad som är viktigt. 
Många har den åsikten att den operativa verksamheten tar för mycket tid och att det 
därför inte finns möjlighet för ledningen att efterfråga det den egentligen kanske vill ska 
hända. En respondent tror även att det kan bero på att ledningen kanske förlitar sig på att 
arbetet fungera väl idag och att de kanske inte har tänkt på vilken potential det ligger i att 
aktivt arbeta med ständiga förbättringar. Dock påpekas att viljan finns där.  
 
På Saab Aerosystems pågår ett starkt verksamhetsutvecklingsprojekt med syfte att öka 
lönsamheten, Gunder, vilket har ett starkt stöd från ledningen. Många av respondenterna 
anser att ledningens intresse för ständiga förbättringar i det lilla inte har tillräckligt starkt 
fokus och det finns även bekymmer gällande intresset för att hantera 
revisionsanmärkningar. Där finns en möjlighet till förbättring. En möjlig orsak är att 
ledningen tror att det ändå fungerar, vilket kan vara en orsak som grundar sig på att de är 
för fokuserade på resultat och leveranspotentialen.  En respondent från ledningsgruppen 
menar på att ledningen tydligare måste förmedla vinsten i att arbeta med förbättring och 
att det kan öka lönsamheten om det blir en naturlig del av verksamheten. Respondenten 
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tror även att ledningen fullt ut inte vet vilken potential det innebär att arbeta med ständiga 
förbättringar. Respondenten påpekar dock att ledningens intresse finns där men att 
förbättringsarbetet inte har haft den digniteten att de har varit tvungna att bekymra sig. 
 
En annan respondent nämner att ett av skälen till att förbättringsarbetet inte har fungerat 
så väl har varit en kombination av att företaget inte har hittat rätt former för det och inte 
prioriterat och avsatt resurser. Det svåra med förbättringsarbete är att det konkurrerar 
med det operativa och i skarpa lägen prioriteras det operativa arbetet. Ledningen är 
belastade och pressade, varpå en respondent anser att det inte har funnits utrymmen till 
att förbättra och effektivisera organisationen. En annan respondent menar att för att 
förbättringsarbetet ska fungera måste rätt former för det finnas och det måste drivas av 
rätt personer som säkrar att arbetet faktiskt sker. Ledningens engagemang är därför 
viktigt och att de efterfrågar resultat. 
 
På Saab Aerosystems genomförs ett möte som heter Ledningens genomgång. Det är ett 
krav i ISO 9000 att ett sådant möte genomförs. I dagsläget finns det en systematik som 
inte fanns förr, kring hur mötet ska gå tillväga. En studie av hur verksamheten fungerar 
enligt ISO:S åtta principer utförs. Ett antal instanser gör en analys utifrån sitt områdes 
perspektiv och rapporterar sedan till ledningen om hur arbetet fungerar enligt de åtta 
principerna. Varje princip gås sedan igenom kring hur dagsläget är. En diskussion förs 
sedan kring vilka förbättringsinitiativ som finns och vad som behöver arbetas med. Den 
generella åsikten är att det fungerar bra och det finns ett bredare perspektiv kring hur 
förbättringsarbete fungerar. En respondent ur ledningsgruppen anser att det finns ett 
större engagemang och starkare tydlighet som inte har funnits förut.  

5.2.4 Motstånd och förändringsovilja 

Intervjuerna har gett två olika synpunkter gällande förändringar och viljan att förändras. 
Det finns de som anser att det är en viktig komponent för att ständigt utvecklas då världen 
ständigt förändras och då måste varje individ och företag vilja förändras för att hänga 
med i utvecklingen. Den andra synpunkten innefattar de som upplever förändring som 
något hotfullt och som inkräktar både på individen såväl som på organisationen. 
Uppfattningen via intervjuerna är att det finns en vilja att bli bättre men att det samtidigt 
finns en trygghet i det som är. En respondent nämnde att en avdelning hade fått förfrågan 
om de ville flytta till en annan byggnad. Det ville de inte men de gjorde det ändå. Några 
år senare fick de förfrågan om de kunde tänka sig att flytta tillbaka, men nej, de tyckte det 
var så bra på det nya stället. Detta beteende visar hur svårt det kan vara att acceptera en 
förändring men att många efter en tids mognad finner sig i den nya situationen. Många 
gånger kan det helt enkelt bero på att inget val ges och det uppstår en form av påtvingad 
acceptans. Dock tror många respondenter att förändringar inte är något som kan 
påtvingas utan de måste få mogna och att invänjningsprocessen då när väl förändringen 
är genomförd kan bli kortare än vid en påtvingad situation. Den andra åsikten, att 
förändring är bra, genomsyrar vissa delar av företaget. Några av respondenterna tror att 
det kan ha att göra med arbetsuppgifterna men även ur vilket sammanhang medarbetarna 
härstammar. På avdelningar som är starkt förknippade med utveckling och nytänkande är 
det mer troligt att det finns en större acceptans gentemot förändringar och det kan även 
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påverka vilken ålder medarbetarna har. Kanske är det en fördom men många tror att en 
yngre person lättare kan ta till sig förändringar än en äldre person. Det är många som har 
arbetat på Saab hela sitt yrkesliv och kanske ovana vid stora förändringar och finner det 
hotfullt. 
 
På Saab genomförs många möten och många känner sig kallade till att delta. En 
respondent nämnde att det finns tillfällen då förändringsarbetet inte har kommunicerats 
tillräckligt väl, eller att oberörda personer inte har känt sig delaktiga och då inte fått tagit 
del av information. Det har då väckt misstro och känslor som ”varför fick jag inte veta 
något”. Det är många på företaget som vill ta del av så mycket som möjligt av vad som 
pågår inom ramen för företagets verksamhet. Några av de intervjuade anser att det borde 
finnas en bättre förståelse och acceptans att det kanske inte går att få veta allt.  
 
Något som har framkommit under intervjuerna är att förändringsarbete som inte har 
grundat sig i den tekniska expertisen på företaget ofta har stött på motgångar. Som 
nämnts tidigare finns det ett stort tekniskt kunnande och många experter inom företaget. 
Det är då lättare att acceptera förändringar som har just att göra med den tekniska biten 
och många anser det vara lättare att ta till sig och förstå då det har ett vetenskapligt 
grundsätt.  
 
De flesta av respondenterna är överrens om att alla inte kan acceptera förändringen som 
sker. Det kommer alltid att finnas bakåtsträvare som varken kan eller vill acceptera 
förändringar. För att åtminstone få de flesta att acceptera förändringarna, de behöver inte 
gillas, krävs det en öppen kommunikation och att den ansvarige chefen noga talar om 
varför den genomförs och vilka konsekvenser den medför på både kort och lång sikt. 
Respondenterna nämner även vikten av att inse att förändringar tar tid. Det är inget som 
kan ske över en natt och medarbetarna, såväl som organisationen, behöver tid för att 
mogna inför stundande förändringar. Det gäller för de ansvariga cheferna att ge tid till att 
just mogna och vänja sig vid förändringarna. Något som gör detta svårare är bristen på 
tid. Som nämnts tidigare så är Saab Aerosystems ett starkt tekniskt företag med stor 
kreativitet och vilja att ständigt utvecklas. Det gäller då att ta tillvara på denna kompetens 
och kreativitet inte enbart ur ett tekniskt perspektiv utan även på ett individuellt plan. 
 
En respondent påpekar noga att det inte är någon skillnad på förändringar och 
förbättringar och menar på att ingen förändring sker i syftet till att gå mot det sämre. 
Intentionen är att en förändring genomförs till att gå mot det bättre, vilket innebär en 
förbättring.  
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 Sammanfattning av kapitel 4.4, Attityder kring förbättring och förändring 

▪ Den byråkratiskt tunga miljön leder till en tröghet gällande arbetet med 
ständiga förbättringar. 

▪ Tanken som innebär att arbeta med ständiga förbättringar finns där men 
är svår att plocka fram och realisera. 

▪ Klimatet för att få in ett nytt tankesätt och för att arbeta med ständiga 
förbättringar är inte optimalt. 

▪ Många kampanjer har bedrivits men det finns ett motstånd gentemot 
sådana. 

▪ Företaget har arbetat med att öka medvetenheten och skapa en känsla av 
delaktighet. 

▪ Det finns två perspektiv när det gäller ledningens engagemang. Dels att 
det fungerar väl och dels att det finns mer att önska. 

▪ Förbättringsarbetet konkurrerar ofta med det operativa vilket skapar en 
tidspress. 

▪ På många avdelningar ses förändringar som något naturligt. Många 
inom företaget visar dock upp en ovilja att förändras och ser inte nyttan. 

▪ För att få gehör för förändringar krävs en öppen kommunikation och att 
den ansvarige chefen talar om vilka konsekvenser de ger. 

▪ Förändringar måste ges tid. 

5.3 Arbetssätt gällande förbättringsarbete  

Kapitlet ger en överblick i hur förbättringsarbetet bedrivs idag på Saab Aerosystems 
utifrån intervjuerna som genomfördes. Det innefattar en kort beskrivning av historiskt 
förbättringsarbete samt nutida förbättringsarbete. Kapitlet besvarar nedanstående fråga. 
 
▪ Hur bedrivs förbättringsarbetet i praktiken idag? 

5.3.1 Historiskt förbättringsarbete 

Det har genomförts ett antal kampanjer genom åren. Svårigheten är att sätta namn på det 
men ett antal kampanjer har nämnts via intervjuerna. Några har varit lyckade medan 
andra inte har gett det önksvärda resultatet. Det som framkommit genom intervjuerna är 
att det inte är någon som direkt vet hur förbättringsarbetet bedrivs idag. Det finns där i 
tanken men det avsätts inte tid till att arbeta med det. Ett projekt som bedrevs i slutet av 
1980-talet var Kvalitet 87 som syftade till öka operatörskontrollen. 
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5.3.2 Formellt och informellt förbättringsarbete 

En respondent nämner att det finns olika nivåer av förbättringsarbete och att det finns två 
typer; formellt och informellt. Vid utgångspunkt från individnivå erbjuds alla individer 
utvecklingssamtal vilka är formella. Informellt har alla individer en möjlighet till att 
utveckling då individen erbjuds att träffa medarbetare och medverka i olika forum. På 
individnivå finns förutsättningar för utveckling både formellt och informellt. Den andra 
nivån innefattar större områden, vilket kan vara hjälpmedel, processer och roller, och 
även där finns den formella och informella typen gällande förbättringsarbete. 
Respondenten nämner att i den formella typen har Saab Aerosystems lite svårigheter med 
att strukturera, dokumentera och återföra. Dock påpekas att misstag inte görs om men att 
för mycket tid och kraft läggs på det administrativa kring återföring av den formella 
förbättringen på nivåer ovanför individnivå. Respondenten anser att den informella typen, 
som handlar om ett kollektivt lärande, kollektiv feedback, fungerar relativt bra och 
teamen blir mer effektiva men anser att det är gapet mellan den formella och informella 
typen som borde slutas bättre så att en tydligare återkoppling kan ske. Om en 
organisation ska bli lärande så måste det finnas kunskap på något mer ställe än i 
individernas huvud. 

5.3.3 CMMI-projektet 

På Saab Aerosystems bedrivs ett förbättringsprojekt som benämns Projekteffektivitet, 
som är ett delprojekten i det stora verksamhetsutvecklingsprojektet Gunder med syfte att 
öka lönsamheten. Delprojektet, Projekteffektivitet, syftar till att just öka effektiviteten. 
För att uppnå målen som är satta i delprojektet används en modell kallad CMMI, 
Capability Maturity Model Integration. Modellen innefattar olika mognadsnivåer ett 
företag kan befinna sig på. På varje nivå finns ett antal steg och projektfaser som 
företaget som arbetar med CMMI ska uppnå. Ständiga förbättringar är en del av CMMI 
och förekommer främst på nivå fyra. Saab Aerosystems arbetar aktivt för att nå nivå 2 i 
slutet på 2007 och målsättningen är att nå nivå 3 i slutet av 2009.  

5.3.4 Förbättringsprocesser/modeller 

Inom Saab Aerosystems finns ett antal förbättringsprocesser. Det finns även några som 
handlar om avvikelsehantering, bland annat Begära korrigerande åtgärd. Det är den 
process som används sig för att åtgärda felen som hittas på processerna. Processen anses 
för administrativ tung och främjar inte en kreativ miljö. Den syftar till att hitta fel och 
många anser att det är något som är negativt. Enligt flera respondenter borde fokus 
istället läggas på att hitta möjligheter, vilket oftast anses som svårare än att hitta fel. 
 
Inom Industrialisering, TM, har användandet av modellen 5S precis påbörjats. Det är en 
del av det leantänk som har börjat växa fram, framför allt inom produktion där det finns 
en naturlighet att arbeta med det. Arbetet med 5S grundade sig på att produktionsytorna 
skulle minskas och det framkom att ingen riktigt visste vem som var ansvarig för vad.  
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Det finns en process på Saab Aerosystems som syftar till att förbättra verksamheten, 
Improve activity at Saab Aerosystems. Tanken är att den ska genomsyra all verksamhet 
och den ser bra ut på papper men i det verkliga arbetet är det sällan den används. Det 
pågår en förbättring och förenkling kring hur verksamheten ska förbättras och därmed 
processen. Den ska vara generisk, alltså anpassningsbar för olika projekt. Ett antal andra 
processer som har att göra med förbättringar finns även. De är dock mera inriktade på 
avvikelser och produktändringar, både på processer men även på produkter. Dessa 
processer används mera än den rena förbättringsprocessen. Några respondenter tror att 
det beror på att sådana processer är mer konkreta och därmed lättare att ta till sig. 

5.3.5 Inlämning och hantering av förbättringsförslag 

Den generella åsikten bland respondenterna är att förslagsverksamheten inte alls fungerar 
som det är tänkt. Det lämnas för få förslag och många vet inte hur det kan komma sig. En 
del respondenter tror att det beror på att det är för komplicerat att lämna 
förbättringsförslag. Förslag har främst lämnats på produktionssidan, av naturliga skäl. 
Det är där det är lättast att hitta arbetssätt och avvikelser som kan åtgärdas. Via 
intervjuerna har det framkommit att det inte anses som lika självklart att se vad som kan 
förbättras på tjänstesidan. Många är tveksamma till vad som ingår i deras vardagliga 
arbetsuppgifter.  
 
Uppfattningen är den att det är för svårt att lämna förbättringsförslag. När det väl sker så 
vet ingen vem förslaget går till och när ett beslut tas om förslaget ska gå igenom. Inom 
produktion finns så kallade team som tillsammans ska arbeta fram förslag. Där har 
utvecklingen gått framåt då det inte för så länge sedan fanns strukturerat arbetssätt 
gällande förbättringsarbete. 
 
Det finns varierande åsikter kring belöningar och huruvida de ska finnas eller inte. De 
flesta respondenterna är emot belöningar i form av pengar. Det ska dock finnas 
incitament som främjar handling. En respondent nämnde att det vid ekonomisk belöning 
finns risk för att idéer hålls hemliga för att sedan lämnas till förslagsverksamheten för 
personlig ekonomisk vinning. En respondent ur ledningsgruppen ansåg dock att 
belöningar i form av pengar var något bra och som borde finnas i större utsträckning än 
vad det gör idag. Den generella uppfattningen är även att historiskt sett så har pengar 
delats ut alltför lätt.  
 
Inom produktion finns, som nämnts tidigare, en mer naturlighet i att lämna förslag 
gentemot på tjänstesidan. Där sker arbetet i lag där varje grupp har var sin 
förbättringstavla. På tavlan samlas förslag för en genomgång inför laget. Syftet med 
tavlorna är att klargöra vad problemet är, syftet med en eventuell förbättring, vad som 
behöver göras och vad förtjänsten med en eventuell förbättring blir. Problemet diskuteras 
i gruppen utifrån det som står på tavlan och ett beslut tas om huruvida problemet kan 
lösas internt inom gruppen eller om det är av större karaktär så det påverkar andra än dem 
själva. En respondent från produktion nämner att det är skillnad på engagemang mellan 
lagen, vilket är fullt naturligt. En del lag vill hela tiden prova nya metoder och arbetssätt 
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medan andra inte är fullt lika benägna. Denne nämner att det är viktigt att idéerna, då de 
inte kommer från dem själva, får tid att mogna för att sedan kunna accepteras. 

5.3.6 Grundorsaksanalys 

För att verkligen ta reda på ett problems orsak är det viktigt att göra en 
grundorsaksanalys. Saab Aerosystems arbetar med en metod som benämns RISK 6; The 
Effective Risk Management Method. Den inbegriper sex steg varav en är Risk Analysis & 
Determine Root Cause. Detta är något som ska göras vid varje antydan till fel och det 
görs även till stor del. De föreslagna verktygen för att utföra en grundorsaksanalys enligt 
RISK 6 är orsaks-verkan-diagram, sambandsdiagram och fem varför-metoden. De finns 
utförligt beskrivna i kapitel X. En respondent anser dock att det inte görs tillräckligt 
djupt. En annan respondent menar på att företaget ofta är bra på att ta hand om felet men 
att det inte egentligen är någon som orkar bry sig om vad som egentligen var orsaken till 
felets uppkomst. Som nämndes i kapitel 4.3.6, är det viktigt att fråga sig varför fem 
gånger. En respondent anser dock att oftast så ställs frågan varför endast två, tre gånger. 
Det sker en avstanning alltför snabbt varpå respondenten menar att för att kunna ta 
tillvara de goda idéerna är det därför viktigt att göra en ordentlig grundorsaksanalys. 

5.3.7 Utbyte av erfarenheter 

Alla respondenter anser det viktigt att ha ett bra forum för kunskapsöverföring. Det är ett 
grundmoment för att lärdom ska kunna dras från tidigare erfarenheter. För att kunna göra 
det kan lessons learned skrivas. På Saab Aerosystems finns det en manual för en sådan 
ska skrivas men åsikten är den att den inte används som det är tänkt och att det behövs 
flera som lär sig att använda den på rätt sätt. Lessons learned har förut inte använts i 
samma utsträckning som idag. Där anser de flesta intervjuade att framsteg har gjorts. De 
flesta var dock överens om att företaget måste bli bättre på att ta hand om resultatet från 
lessons learned som skrivits. Det är främst när det gäller omfattande projekt som 
resultaten från lessons learned tas tillvara på och då gäller det affärer som har blivit 
tappade eller vid grova avvikelser. Uppföljning måste även ske i det lilla, det som finns i 
vardagen.  
 
En synpunkt från en av respondenterna var att erfarenheter från dem som slutar inte alls 
görs. Det är viktigt att inte bara säga tack och hej utan ta tillvara på deras synpunkter och 
erfarenheter. Inte avfärda deras erfarenheter utan se dem som något värdefullt inför 
framtiden.  
 
Många av respondenterna anser att det är svårt att ta tillvara på den kunskapen och 
erfarenheten ett avslutat projekt för med sig. Vid avslutningsfasen av varje projekt skrivs 
en projektrapport som ska sammanfatta projektet. En respondent nämner att det inte är 
någon som riktigt vet hur den erfarenheten ska tas tillvara på för att om möjligt undvika 
framtida misstag och för att undvika att hjulet uppfinns på nytt. Det är självklart bra att en 
projektrapport skrivs men om resultatet och erfarenheten inte tas tillvara på är det svårt 
att lära sig av sina erfarenheter och eventuella misstag. Många anser att hjulet uppfinns 
på nytt inför uppstarten av ett nytt projekt. Det ser bra ut på det formella planet men en 
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respondent frågade sig var det organisatoriska minnet sitter och menar på att det gäller att 
hitta en hemvist för hur de goda erfarenheterna tas tillvara på. Det är något som inte 
fungerar som önskat i dagsläget. Denna bild ges även av det examensarbete som nyligen 
har utförts på Saab Aerosystems5. Resultatet från denna visar att denna bild stämmer. 
Trots att projektrapporter skrivs efter varje avslutat projekt är det sällan som resultatet 
används. Att skriva projektrapport är det enda kravet projektledarna har när det gäller 
kunskapsöverföring projekt emellan. Viljan hos de intervjuade projektledarna att dela 
med sig av sina erfarenheter finns dock men många anser att det är bristen på tid som 
förhindrar det. 
  
Som nämnts tidigare så finns det en tendens till en hjältekultur på företaget. Om någon 
har gjort en teknisk lösning som är riktigt bra blir den gärna hjälte och det fokuseras 
mycket på att uppmärksamma den personen. Det ger en signal till att det vid andra 
uppkomna problem finns en person som projektet kan vända sig till. Istället borde fokus 
läggas på själva lösningen och på att sprida kunskapen så att den kan komma andra till 
gagn. 
 
Det finns en vilja att lära, framförallt från andra företag. Nyligen hölls en föreläsning i 
ämnet förbättringsarbete där en medarbetare från Scania var inbjuden till att föreläsa. 
Många var nyfikna på vad denne hade att säga och mängden frågor som ställdes visade 
på en nyfikenhet och en vilja att ta till sig andra företags sätt att arbeta och en vilja att bli 
bättre. Denna inställning har framkommit på senare år men många anser att de har en 
lång väg att vandra men att små steg har tagits i rätt riktning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sammanfattning av kapitel 4.4, Arbetssätt gällande förbättringsarbete 

▪ Inom Gunder finns ett delprojekt, Projekteffektivitet, och för att uppnå 
de satta målen används modellen CMMI. 

▪ Inom produktion har modellen 5S implementerats i arbetet vilket är en 
del av det leantänk som börjar växa fram. 

▪ En vanlig åsikt bland respondenterna är att det lämnas för få förslag till 
förslagsverksamheten. 

▪ På tjänstesidan är det inte lika självklart att lämna förslag då det är svårt 
att veta vad som ligger inom ramen för de dagliga arbetsuppgifterna. 

▪ Åsikten kring belöningar är delad, varav några respondenter anser 
belöningar i form av uppmärksamhet är det bästa. 

 

 
 
 

                                                 
5 Examensarbete utfört på Saab Aerosystems, Learning between projects 
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 Sammanfattning av kapitel 4.4, Arbetssätt gällande förbättringsarbete 

▪ Grundsorsaksanalys ska göras vid antydan till fel men görs inte 
tillräckligt djupt. Det kan jämföras med fem varför-metoden varav 
analysen stannar av vid två till tre varför. 

▪ Hos projektledarna finns en vilja att dela med sig av erfarenheter men 
ingen möjlighet till det ges på grund av tidsbrist. 

▪ På grund av förekomsten av hjältekultur läggs fokus på individen. Fokus 
borde istället läggas på själva lösningen och att sprida kunskapen. 

▪ Efter varje avslutat projekt skrivs en projektrapport. Det är sällan som 
resultatet från denna används. 

▪ Det finns en vilja att lära till att bli bättre, framför allt från andra företag. 

 

5.4 Visioner kring framtida förbättringsarbete 

För att veta vad Saab Aerosystems önskar ha för framtida förbättringsarbete ställdes 
frågor kring det. Det är viktigt för att kunna utforma en handlingsplan utformad efter 
Saab Aerosystems förutsättningar. Kapitlet besvarar nedanstående fråga. 
 
▪ Vad finns för framtida visioner gällande förbättringsarbete/ständiga förbättringar 

på Aerosystems? 
 
Många av respondenterna nämner vikten av uppföljning. Sker ingen sådan finns det ingen 
möjlighet att se om det önskade resultatet har uppnåtts. De flesta av respondenterna 
nämner att det är upp till varje chef att följa upp och kommunicera ut resultatet. Om det 
sker kan det påvisade resultatet ge upphov till en positiv spiral som i sin tur kan skapa en 
kreativ atmosfär och generera fler idéer. Det är även viktigt att påpeka att inga idéer är 
dåliga. Det kan skapa en osäkerhet vilket kan leda till färre idéer och en misstro till 
ledningen, en negativ spiral. Det finns även en önskan om att förbättringsarbetet ska vara 
så enkelt som möjligt. Är det för komplicerat är det ingen som har kraften och viljan att 
lära sig hur det fungerar. 
 
Många av respondenterna önskar att ledningen uppmuntrar att arbeta med förbättringar 
och ge möjligheter till det. Ledningen ska även uppmärksamma, bekräfta och skapa en 
positiv atmosfär. Det gäller att visa att det händer saker och det måste göras kontinuerligt 
för att bibehålla effekten av arbetet. Det är även viktigt att visa att det lönar sig, inte bara 
för företaget, utan även för individen. En respondent nämner vikten av att ledningens 
möten inte får ges för mycket tid till det operativa arbetet utan det måste även ges tid till 
genomgång av små förbättringar. 
 
De flesta respondenter önskar att förbättringsarbetet ska vara något som alla medarbetare 
är motiverade till att arbeta med och att kreativiteten tas tillvara på ett annat sätt mot vad 
det görs idag. Det måste finnas ett arbetssätt som medarbetarna kan ta till sig och att det 
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är roligt att förmedla sina idéer. Medarbetarna ska även ha en tillit till att deras förslag tas 
omhand på en rimlig tid och med ett positivt bemötande. De som har ansvaret måste då 
ha en bra inställning och själva vara medvetna om vikten av att arbeta med ständiga 
förbättringar och att de ser det som en nödvändighet i företagets verksamhet. En 
respondent nämner att den inställningen måste finnas hos alla källor och på alla nivåer i 
organisationen, vilket anses saknas idag. 
 
Respondenterna fick frågan om vilka framgångsfaktorer som gällde för ett framgångsrikt 
förbättringsarbete, och främst vilka som kan anses gälla på Saab Aerosystems. 
Framgångsfaktorerna går lite hand i hand med visionerna för framtida förbättringsarbete. 
Förutom ovan nämnda visioner påpekar en respondent en framgångsfaktor vara rätt 
mental inställning, som måste finnas genom hela kedjan. Att alla medarbetare inom 
företaget anser det vara viktigt att arbeta med förbättringar och att det ses som en 
förutsättning för att vara framgångsrika och konkurrenskraftiga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sammanfattning av kapitel 4.4, Visioner kring framtida förbättringsarbete 

▪ Förbättringsarbete ska vara så enkelt som möjligt. 

▪ Det är viktigt att följa upp resultatet för att veta om det önskade 
resultatet har uppnåtts. 

▪ Det är viktigt att påvisa resultat vilket genererar en positiv spiral. 

▪ Ledningen ska uppmuntra medarbetare att arbeta med förbättringar. 

▪ Ledningen ska uppmärksamma förbättringsarbetet. 

▪ Förbättringsarbetet ska vara motiverande för alla medarbetare. 

▪ Det är viktigt med rätt mental inställning som ska finnas genom hela 
organisationen. 
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6 Empiriska resultat 2 
Detta kapitel grundar sig på en studie som utförts på externa företag med syftet att 
undersöka deras metoder gällande förbättringsarbete. En beskrivning av respektive 
företag finns som följs av en beskrivning av deras arbetssätt gällande förbättringsarbete 
samt deras svårigheter och lärdomar. 

6.1 En beskrivning av Best practice 

…”Best Practice är en praxis som är införd, fungerar och används, samt bedömd av 
experter på området som det bästa som finns i bruk just nu. En praxis kan till exempel 
vara en process, ett avtal, en rutin, ett förhållningssätt…”6

 
Företagen valdes med utgångspunkt från deras omtalade förbättringsarbete och tanken 
var att utreda hur förbättringsarbetet fungerar på ett stort samt ett litet mindre företag för 
att sedan inhämta idéer till hur en handlingsplan kan se ut för Saab Aerosystems gällande 
ständig förbättring. 

6.2 Scania 

Scania är ett av världens ledande företag inom tung lastbilstillverkning men de verkar 
även inom områden som busstillverkning och industri- och marinmotorer. Scania strävar 
efter att erbjuda sina kunder helthetslösningar genom att erbjuda servicelösningar för 
eftermarknaden. Produktion sker i flertalet länder och försäljning sker i stora delar av 
världen med undantag för Nordamerika. Företaget har långsiktiga planer och har haft en 
ständig tillväxt ett halvt sekel tillbaka. 

6.2.1 Scanias Produktionssystem 

Scania arbetar enligt ett produktionssystem kallat SPS, Scania Production System, och 
inspiration till arbetet med produktionssystemet inhämtades hos Toyotas 
tillverkningsfabrik i Lexington. SPS beskriver vilken filosofi all produktion i företaget bör 
följa. Att ta fram grunden för denna produktionsfilosofi och implementera den har varit en 
stor investering som krävt uthållighet och långsiktighet. En förutsättning för att lyckas har 
varit att den högsta ledningen har haft en god förståelse för produktionen och dess 
förutsättningar, och därmed givit detta arbete sitt långsiktiga stöd.   
 
Scanias Produktionssystem, SPS, kan liknas vid ett hus, se figur 12, där de tre 
värderingarna, kunden först, respekt för individen och eliminering av slöseri utgör 
grunden. Värderingarna avspeglar företagets kultur och de grundpelar företaget vilar på. 
Värderingarna är alla lika viktiga och bildar tillsammans en helhet varpå ingen får halta, 
för då riskerar grunden att fallera. 
                                                 
6 Källa: itSMF 
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Kunden först innebär att kunden är i fokus för företagets verksamhet och denne är en stor 
faktor vid beslutsfattande. 
 
Respekt för individen innebär att det finns en respekt för alla medarbetare och ledning 
inom företaget och en skyldighet att åtgärda felaktigt beteende. Alla medarbetare ska 
även erbjudas utveckling utifrån individuella förutsättningar. 
 
Eliminering av slöseri innebär att konkurrenskraften stärks tack vare minskat slöseri. 
 
Principer 

Scanias Produktionssystem innefattar fyra huvudprinciper som ger vägledning kring hur 
företaget ska tänka och som ger vägledning kring beslut som leder mot ett stabilt och 
tillförlitligt produktionssystem där företaget ständigt förbättrar dess konkurrenskraft. De 
fyra huvudprinciperna är: 
 
Normalläge-Standardiserat arbetssätt 
Detta innebär i korthet att normalläget i produktionen bygger på ett standardiserat sätt att 
arbeta. Det standardiserade arbetssättet vilar på principerna om en bestämd takt beroende av 
orderingång och ett utjämnat och balanserat flöde. Genom att det standardiserade arbetssättet 
visualiseras kan varje medarbetare se om något är avvikande eller onormalt vilket medför att 
avvikelser kan åtgärdas omgående. 
 
Rätt från mig 
Innebär att varje process ska göras rätt från början. Kunden ses som det nästa steget i 
tillverkningskedjan och inga avvikelser eller brister ska föras vidare i produktionskedjan. Det 
finns kunskap, metoder, verktyg och instruktioner som används för att lyckas med detta men 
det krävs framförallt motiverade och kompetenta medarbetare. Det gäller att se till så att 
kunden får det den förväntar sig. Förslag till förbättringar och påpekande om brister ses som 
ett självklart inslag i allas arbete.  
 
Förbrukningsstyrd produktion 
Innebär att inget produceras om det inte finns något behov. Det är kunden som styr vilka 
enheter samt hur många enheter som ska produceras. Scanias produktionssystem bygger 
på att inte tillverka mer än vad nästa tillverkningssteg behöver, varpå slöseri som 
överproduktion kan undvikas. 
 
Ständiga förbättringar  
Är det som håller samman huset och är det som knyter ihop de andra principerna. Kan 
delas in i tre huvudrubriker. 
 
▪ Lär dig upptäcka slöseri 
▪ Produktivitet 
▪ Arbete i förbättringsgrupp 
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Ständiga förbättringar handlar om att utmana och förbättra normalläget, att åtgärda 
avvikelser så att de inte uppkommer igen. Det beskrivna normalläget är utgångspunkten 
för förbättringsarbetet. Att utmana och förbättra processerna är en del av det dagliga 
arbetet. På företaget finns förbättringsgrupper som är en viktig del i förbättringsarbetet. 
 
Prioriteringar 

Scanias produktionssystem innefattar ett antal prioriteringar som endast styr vid onormalt 
läge eller då prioriteringarna står i motsatsförhållande till varandra. Prioritetsordningen 
visar att det viktigaste är medarbetarnas säkerhet samt arbetsmiljön. Prioriteringarna är 
processinriktade och kan ses i figur 12. Scanias hus för förbättringsarbete inom 
utveckling har ytterliggare prioriteringar som är produktbaserade och kan ses i figur 13. 
 

 
Figur 12. Scanias hus för förbättringsarbete. 

6.2.2 Scanias Produktionssystem för utveckling 

Scanias hus för förbättringsarbete liknar huset för produktion men det är bättre anpassat 
till verksamheten som bedrivs inom ramen för utveckling. Huset kallas allmänt för R&D 
Factory. Det är samma prioriteringar men det tillkommer även prioriteringar för 
produkten. Förutom det starka ledarskapet, som även finns inom produktion, tillkommer 
kompetens som en viktig faktor. En respondent ansåg dock att det var lite missvisande då 
det är en självklar faktor som ska finnas genom hela organisationen. 
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Figur 13. Scania hus för förbättringsarbete för utveckling. 

6.2.3 Vägar till framgång 

Respondenterna framhävde ett antal faktorer som de ansåg hade en särskilt positiv 
bidragande inverkan på deras arbete när det gäller förbättring och förändring. 
 
Engagemang 

Det finns ett starkt engagemang hos både ledning och medarbetare när det gäller 
förbättringsarbetet. Det är något som de flesta på företaget inser är viktigt att arbeta med 
och ha en kunskap om. Scanias ledning är uppmuntrande i arbetet och de är inte 
främmande för att gå och titta på arbetet själva. Det kommer mycket från Toyotas sätt att 
att arbeta där det är en naturlig del i deras arbetssätt. 
 
Tvärfunktionellt arbete 

Inom Scania sker arbetet mycket i tvärfunktionella team. Det leder till att möjligheterna 
till kunskapsöverföring ökar vilket anses vara en viktig komponent både för företagets 
såväl som individens utveckling. 
 
Uppmuntrar kunskapsöverföring och kunskapsutbyte 

Scania uppmuntrar sina medarbetare att söka nya kunskapsvägar och att aktivt inhämta 
erfarenheter från andra medarbetare. De är även ute på andra företag som är intresserade 
av deras sätt att arbeta och delar gärna med sig av sina erfarenheter. 
 
Något som Scania har arbetat mycket med är just effektivisering vid skrivning av 
projektrapporter. De har insett att en tjock projektrapport ofta bara ställs i bokhyllan och 
har därför provat andra arbetssätt. De försöker få ner den väsentligaste informationen ett 
projekt har medfört på ett A3-ark varpå det blir lättare att både läsa och ta till sig. På så 
vis kommer informationen lättare tillgodo de som sedan kan ha nytta av den. 
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Inte nöjda-strävar efter att bli bättre 

Respondenterna ville betona att Scania är ett företag där det finns en form av icke-
nöjdhet. De strävar efter att alltid förbättra sig och det är en stor drivkraft i arbetet med 
förbättringar som är kopplad till de grundläggande värderingarna och då främst kunden 
först. Utan kund finns det ingen att tillverka produkter för och då finns det heller inget 
behov av arbetskraft. Det gäller alltså att ständigt vara vaksam på fel, avvikelser och 
möjligheter till förbättring och företaget vill fortsätta vara en av de ledande tillverkarna 
av tunga lastbilsfordon. 

6.3 Väderstadverken 

Väderstadverken är ett företag beläget på den östgötska landsbygden. Verksamheten 
startades 1962 och företaget är uppkallat efter orten där företaget är verksamt. Grundaren 
började sin verksamhet med att tillverka jordbruksredskap åt lokala lantbrukare. 
Verksamheten växte och är idag ett internationellt företag med dotterbolag i elva länder. 
Företagets affärsidé är att förse det moderna jordbruket med högeffektiva maskiner och 
metoder. Visionen är att vara en global leverantör till nytta för bönder, medarbetare, 
samhälle och ägare. Figur 14 visar en av företagets moderna jordbruksmaskin. 
 

 
Figur 14. En av Väderstadverkens moderna jordbruksmaskin. 

6.3.1 Väderstadverkens värderingar 

Företaget har ett antal samlade värderingar som kan liknas vid roten på en planta. Det är 
det som är grunden till all verksamhet och som ska genomsyra hela organisationen. 
 
Kunden främst innebär att kundnyttan hela tiden ska vara i fokus och genomsyra allt 
företaget gör. 
 
Allt är möjligt innebär att företaget ständigt utmanar nya mål och ständigt förbättrar 
verksamheten. 
 
Alla vill och kan växa ger människor möjlighet att utvecklas. 
 
Respekt för individen syftar till att alla medarbetare ska bli sedda, känna sig behövda och 
ha möjligheten att påverka. 
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6.3.2 Ledarskap på Väderstadverken 

Väderstadverken har en väldigt tydlig bild över hur de önskar ledarskapet ska fungera. De 
anser att ledarskap innebär att det finns möjlighet att få medarbetare att växa. Företaget 
sammanfattar ledarskapet till att innebära att ledare ska målstyra, bygga förtroende, 
kommunicera, utveckla hela verksamheten och inneha civilkurage. De vill ha färre ledare 
som ger order, kontrollerar, informerar, förvaltar och färre ledare med konflikträdsla. 

6.3.3 Arbetssätt gällande förbättringsarbete 

Författaren har undersökt hur Väderstadverken arbetar gällande förbättringar och det är 
främst två system som används och de finns beskrivna nedan. Det är de grundläggande 
arbetssätten och det är information kring dem som främst har framkommit under 
intervjuerna men förbättringsarbetet sker även i projektform, framförallt då inom 
utveckling och när det gäller större faktorer som påverkar hela verksamheten.  
 
Vikkis 

På Väderstadverken finns idag ett etablerat arbetsätt för att lämna in och hantera 
avvikelser, Vikkis, Väderstad Idé Kvalitet Kompetensutveckling I Samverkan. Processen 
för Vikkis ligger i processen Följa upp och förbättra. Verksamheten påbörjades 1998 
som en ren förslagsverksamhet och arbetet var då helt manuellt. Arbetet utvecklades 
sedan till att bli mer systematiskt och en databas utvecklades för att förenkla för 
medarbetaren och göra arbetet mer systematiskt. Figur 15 ger en illustrativ bild över 
Vikkis-systemets utveckling. 
 
Arbetet sker i lag där varje lag har varsin lagansvarig. Laget är själva ansvariga för och 
äger förslagen som lämnas in. Det finns en målsättning kring hur många förslag varje lag 
ska lämna in och av de inlämnade förslagen ska 80 % genomföras. Vikkis-lagen ska 
utföra förbättringarna som ett inslag i de dagliga arbetsuppgifterna. Var tredje vecka 
genomförs Vikkis-möten där förslagen gås igenom. 
 
För varje förslag som lämnas in och godkänns ges en summa på 100 kr och när det är 
genomfört ges 200 kr. Denna summa går till hela laget, även om det är från enskild 
person, och som lag kan summan antingen tas ut i pengar eller i form av en studieresa. De 
flesta på Väderstadverken anser att denna form av belöning är bra och att det kommer 
hela laget tillgodo och inte till en enskild person.  
 
Efter databasens intåg i verksamheten genomfördes en uppföljning om vad som hade 
blivit bättre och stora skillnader uppmärksammades. 
 
▪ Stora tidsbesparingar när hantering av pappersarbete försvann 
▪ Summering av ersättningsnivå görs automatiskt 
▪ Bättre uppföljning av förslagen 
▪ Remisshanteringen förbättrades 
▪ Olika sorters statistik finns att tillgå 
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▪ Allting finns dokumenterat på en plats 
▪ Introducering av Vikkis är enklare 

 
För att Vikkis ska vara framgånsrikt krävs ett antal förutsättningar som finns beskrivet i 
det presentationsmaterial som författaren tagit del av. 
 
▪ Vikkis-möte för förbättringslagen 
▪ Det måste finnas en styrgrupp som utvecklar och följer upp Vikkis-arbetet 
▪ Regelverk och utbildningsmaterial 
▪ Det ska finnas en Vikkis-koordinator 
▪ Vikkis-databasen måste fungera och ses som ett smidigt och enkelt verktyg 
▪ Vikkis-support som stöd för genomförande av förslag 
▪ Alla produktionslag ska ha datorer 
▪ Det måste finnas remissansvariga och remisshanterare 

 

 
Figur 15. Utvecklingstegen för Vikkis. 

 
VPS 

Arbetet med VPS, Väderstad Production System, påbörjades 2005 och hade till syfte att 
komma åt vardagsproblem på ett mer effektivt och systematiskt sätt genom att få en 
koppling till produktion och konstruktion. Syftet var även för att få snabbare respons på 
avvikelser. Författaren intervjuade två respondenter med befattningen VPS-tekniker. 
Enligt dem är VPS-systemet ett sätt att hantera avvikelser mer än ta hand om 
förbättringsförslag.  
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VPS-teamet har dagliga morgonmöten vid respektive VPS-tavla. Uppdragen gås igenom 
för att se vilken fas de är i enligt PDCA-cykeln, se figur 16. Nu anses inte 
Väderstadveken ha ett standardiserat arbetssätt för att hitta grundorsaker. Det är dock 
något som de är medvetna om och en utvärdering genomförs för att se vilka verktyg som 
företaget ska använda. I nuläget är det bestämt att de ska använda Ishikawadiagram (finns 
beskrivet i kapitel 4.5.2). 
 
 

Plan 

Do 

Act 

Check 

Plan  Identifiera problem 
 Analysera problem 
 Föreslå lösning 

Do  Genomför lösning 
Check  Samla in data 
  Utvärdera data 
  Lösning ok    Act 
  Lösning ej ok       Plan 
Act  Implementera och standardisera 
  Ständig förbättring 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 16. Väderstad-Verkens PDCA-cykel. 

6.3.4 Vägar till framgång 

Det är många faktorer som har inverkat på företagets framgångar gällande 
förbättringsarbetet. Nedan följer de som särskilt framhölls under intervjuerna. 
 

Arbetet med Vikkis och VPS 

Respondenterna på Väderstadverken ger den samlade bilden av det är främst arbetet med 
Vikkis som har gjort företaget framgångsrikt i arbetet med förbättringar. Det har lett till 
en mängd utmärkelser, där de under de senaste sex åren har varit ett av Sveriges bästa 
företag när det gäller inlämning av förslag7.  
 
Ledningens engagemang 

Det är framförallt Vikkkis och VPS som har ett starkt uttalat stöd bland ledningsgruppen. 
De anser att det är viktigt att arbeta med att förbättra verksamheten och att det då ska 
finnas ett enkelt system när det gäller att lämna förslag. Respondenterna gav den 
uppfattningen om att företagsledningen har ett starkt stöd bland medarbetarna. En 
respondent anser att ledningen är tillgängliga, lyhörda och att de ger återkoppling vilket 
är viktiga faktorer för att förbättringsarbetet ska fungera 
. 
Stark drivande kraft 

Inom företaget finns det en stark vilja att bli bättre och den genomsyrar hela 
verksamheten. Den stora drivkraften, som en respondent talar om, är att lyssna till kunden 
                                                 
7 http://www.vaderstad.com/web_page.aspx?translation=3015 
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och vad kunden har för behov, leda kunden. Ge kunden bra förutsättningar, att det kan 
vara möjligt. En respondent menar på att inom företaget finns en stark drivkraft bland 
medarbetarna och det finns mycket kunskap som respondenten anser att företaget är bra 
på att hantera. 

6.3.5 Svårigheter och lärdomar 

Respondenterna har nämnt att arbetet med Vikkis gick ner när VPS startades upp 2005, 
vilket även påvisas av statistik kring inlämnade förslag. En av respondenterna menar på 
att det är svårt att upprätthålla arbetet och skapa tillväxt när nya vägar och arbetssätt 
skapas. Respondenten menar att det då gäller det att vara medveten om att även om ett 
mål är uppsatt så kan arbetet gå ner. Det gäller då att ta höjd för det och ge en acceptans, 
varpå det annars skapas frustration bland medarbetarna. 
 
Vid uppstarten av Vikkis så finns en medvetenhet kring att vid den tidpunkten så skedde 
arbetet enligt bästa förmåga även om det i efterhand inte var det bästa sättet. Det krävs en 
utveckling av arbetsstegen, vilken visas i figur 15, och det måste finnas en förståelse 
kring att det inte kan bli helt rätt från början. 
 
För tre år sedan fanns en verksamhet kallad Produktion i mästarklass. I det arbetet skulle 
metoden 5S startas upp och meningen med den metoden var att minska slöseri, förbättra 
underhåll med mera. Det arbetet lades ner även om vissa delar fortfarande är integrerade i 
arbetet. Återigen påpekas att det gäller att rätt person är ansvarig för arbetssättet och dess 
fortlevnad. Det är något som företaget kan ha svårigheter med enligt respondenterna. Allt 
som skapas kräver underhåll och måste ständigt utvecklas. 

6.3.6 Vad som kan förbättras 

Respondenterna som författaren har intervjuat är alla överens om att arbetet med 
förbättringar har kommit en bra bit på vägen, men de påpekar att företaget inte för den 
sakens skull är i mål. De nämner att arbetet med förbättringar inte får stanna upp utan 
företaget måste ständigt utveckla både sina produkter och arbetssätt för att fortsätta öka 
tillväxten. Nedan följer några områden som belystes särskilt under intervjuerna. 
 
Förslagshantering 

En respondent anser att det krävs en tydliggöring när det gäller förslagshanteringscykeln. 
Det kan ses som två cykler, men respondenten anser att det är många inom företaget som 
inte gör det och där finns en svårighet. 
 
Enligt en respondent sker uppföljning av förslag inte i så stor utsträckning som är 
önskvärt. Det syns i systemet att förslag är genomförda men inte om de har fått den 
önskade effekten. Detta gäller framförallt de mindre förslagen. När det gäller förslag som 
har en större inverkan på verksamheten eller på en produkt så sker en uppföljning. 
Respondenten nämner att det är nog så viktigt att påvisa resultat även från de små 
förslagen. 
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Balans mellan Vikkis och VPS  

Det finns önskemål att det ska finnas en bättre balans mellan de båda arbetssätten Vikkis 
och VPS enligt en respondent. Det finns medarbetare som inte skiljer på de båda 
systemen och anser att de behandlar samma sak. Det finns även de som anser att det ska 
vara samma sak och att de borde ses som ett system. En respondent nämner att Vikkis är 
mer till för att hantera förbättringar och VPS är till för att hantera avvikelser.  
 
Leva upp till värderingarna 

På Väderstadverken finns en samling värderingar som benämns The Väderstad Way och 
finns i bokform. I den finns beskrivet vad företaget står för och vad som förväntas av 
både medarbetare och ledning. Ett flertal respondenter nämner att företaget inte till 
hundra procent lever upp till dessa värderingar och att mer arbete krävs för att få alla 
medarbetare och ledning att bli medvetna om dem. Det finns dock en vilja att leva upp till 
värderingarna och att det inte blir tomma ord. 
 
Bristen på tid 

En respondent ansåg att det systematiska förbättringsarbetet ibland får stå åt sidan för det 
operativa arbetet och menar på att det systematiska förbättringsarbetet alltid står i viss 
konkurrens med det operativa arbetet. När det är hög arbetsbelastning, hinns kanske inte 
arbetet med förbättringar med. Respondenten jämförde det med en skottkärra och om 
däcket är dåligt pumpat men att det inte hinns pumpas så rullar skottkärran ändå vidare. 
Företaget försöker arbeta med jämn arbetsbelastning men det finns en tendens till att 
arbetet blir lite säsongsbetonat. I vissa perioder ställs lagmöten, som normalt sker med 
treveckorscykler, in. När det sedan blir lugna perioder tas arbetet igen. 

 62



7 Diskussion 
Kapitlet utgör en analys som ger en länk mellan den teoretiska referensramen och den 
empiriska undersökningen för hur Saab Aerosystems arbetar idag med ständiga 
förbättringar. I kapitlet diskuteras även Scanias och Väderstadverkens arbetssätt.  

7.1 Företagskulturens inverkan på förbättringsarbetet 

Saab har under lång tid haft enbart en kund och en produkt varpå jakten på att ständigt 
förbättras inte har varit lika påtaglig som i dagsläget då företaget har flera kunder 
(empiriska studier). Det har dock ändrats och Saab Aerosystems är ett företag som vill 
förändras och förbättras i takt med de ändrade förhållandena. Sörkvist (2004) anser det 
vara en viktig komponent att ta hänsyn till. Att låta förbättringsarbetet grunda sig på 
företagets historia och att det anpassar sig till de rådande omständigheterna som finns just 
nu. 
 
På Saab Aerosystems genomförs många möten och en del respondenter anser det vara för 
resurskrävande och att effektiviteten på så sätt minskar. Det är dock ett invant arbetssätt 
inom Saab Aerosystems att det går till så och det kan bero på att många inte känner till 
något annat sätt att arbeta. Det är ofta så att många medarbetare vill veta allting men det 
kanske måste till ett annat synsätt om att det kanske inte alltid går.  På grund av alla 
möten och den påtagliga operativa verksamheten så ges inte förbättringsarbetet 
tillräckligt stort utrymme. Rapp (2002) nämner att förbättringsarbetet måste ges utrymme 
men inte på bekostnad av den dagliga verksamheten. Dennes åsikter går lite stick i stäv 
med några av respondenternas åsikter som anser att förbättringsarbetet i möjligaste mån 
ska vara en naturlig del av det dagliga arbetet. Det kan dock vara så att det krävs speciellt 
utrymme för att bedriva förbättringsarbete initialt för att det sedan bli ett mer naturligt 
inslag i verksamheten.  
 
Något som har präglat Väderstadverkens sätt att arbeta är deras nytänkande och att de 
satsar mycket på utveckling. Den miljön påverkar kulturen och deras sätt sätt arbeta med 
förbättringar i positiv riktning. Likaså har Scania ett väl utpräglat nytänkande i deras 
företagskultur varpå det inte ses som något konstigt och onaturligt att arbeta med 
förbättringar och förändringar. Scania präglas även av en icke nöjdhet-mentalitet. Den 
kan anses både bra och dålig. Det positiva är att det finns en strävan efter att alltid nå 
längre, högre, vara snabbare och så vidare. Det kan dock vara farligt att inte stanna upp 
och reflektera över situationen som den är just då och faktiskt känna sig nöjd med vad 
som åstadkommits. 
 

7.2 Arbetssätt gällande förbättringsarbete 

Saab Aerosystems följer i mångt och mycket de fyra hörnstenarna för offensiv 
kvalitetsutveckling. Bergman & Klefjsö (2001) beskriver de vara; Arbeta med processer, 
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Basera beslut på fakta, Arbeta ständigt med förbättringar och Skapa förutsättningar för 
delaktighet. I mitten av hörnstenarna finns kanske den viktigaste, som är grunden för ett 
företag och dess framgång, Sätt kunderna i centrum. Saab Aerosystems får anses fungera 
väl enligt hörnstenarna men det är främst arbeta ständigt med förbättringar som är den 
svaga länken. Vilket även är den punkten som examensarbetet ska utreda och ge förslag 
till förbättringar på. Grundstommen som handlar om kunderna är mycket viktig för Saab 
Aerosystems vilken genomsyrar hela organsiationen. Utan kund finns det inget att 
leverera och där har Saab Aerosystems höga krav på sig själva när det gäller 
leveransprecision och flygsäkerhet. 
 
Det är positivt att Saab Aerosystems arbetar med att göra grundorsaksanalyser. Dock 
anses det inte utföras i den utsträckning som behövs (empiriska stuider). Enligt The 
Toyota Way (Liker 2004) är det viktigt att inte stanna upp vid endast två, tre varför, utan 
fortsätta hela kedjan ut. På så sätt kan man verkligen undersöka ett problem och finna 
dess grundorsak. Även om Sab Aerosystems har en bra metodik för det så är det för den 
sakens skulle inte självklart att det fungerar. Där har Saab Aerosystems mycket på att 
vinna om de kommer igång med att arbeta genom hela kedjan. 
 
Många på Saab Aerosystems är trötta på alla kampanjer som genomdrivs och det pekar 
även Deming (refererat i Bergman & Klefsjö 2001) på som menar att de inte är bra med 
slogans utan att det gäller att istället vidta åtgärder. Det är lätt att det som står på ett 
papper enbart blir tomma ord. Men många på Saab Aerosystems är dock eniga om att 
förbättringsarbetet stundtals har varit tvunget att bedrivas i kampanjer varpå inget annars 
skulle ha skett. Det kanske är så? Att arbetet måste initieras för att sedan kunna hållas 
levande. Det gäller dock att skapa rätt förutsättningar för att arbetet ska bedrivas 
systematiskt och hållas levande. 

7.2.1 Hantering av förbättringsförslag 

Många respondenter gav åsikten att det är för svårt att lämna förbättringsförslag. Det är 
inte riktigt någon som vet hur det går till och det administrativa stödet för inlämning av 
förslag är kritiserat att vara för komplicerat. Några respondenter anser att det är svårt att 
begripa var förbättringsförslag ska lämnas in vilket anses vara den generella 
uppfattningen bland de anställda. Det gör inte förslagsinlämnandet lättillgängligt och 
enkelt vilket är önskemål om framtida förbättringsarbete (empiriska studier). Det är något 
som Nilsson (c2management, videokonferens) säger att förbättringsarbetet ska vara, 
alltså så enkelt som möjligt. Men då kan frågan ställas om vad som är enkelt. Det är 
något som varje företag måste klargöra för sig själv och kanske rentutav prova sig fram 
till den bästa lösningen för just dem. Det finns ingen enkel systematik för att lämna in 
förslag och det administrativa stödet borde förbättras för att förenkla för medarbetarna. 
När det väl lämnas förslag är det sällan som det ges någon feedback och respons vilket 
leder till en negativ spiral. Det är även svårt för medarbetare att riktigt känna 
engagemang gällande förslag och många anser det vara byråkratiskt stelt och trögt. Där 
kan Saab lära från Väderstadverken som har en enkelhet när det gäller inlämnandet av 
förbättringsförslag och medarbetare anser det vara kul och motiverande. De har även en 
bra systematik när det gäller vem som fattar beslut. De är även noga med att påvisa 
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resultat då de anser att det är en viktig del i arbetet och medför att medarbetarna blir om 
möjligt än mer motiverade i arbetet med att ta fram förslag och komma med nya kreativa 
idéer.   

7.2.2 Förbättringsverktyg/modeller 

Inom Industrialisering, TM, har användandet av 5S precis påbörjats och det anses vara ett 
första steg till att arbeta med lean production och ständiga förbättringar (empiriska 
studier). Det är en enkel och effektiv metod för att åskådliggöra problem och slöseri på en 
arbetsplats vilket krävs för att kunna initiera och genomföra förbättringsarbete. Det är ett 
bra inititiativ vilket kommer att påverka arbetet och miljön i postitiv anda. Det gäller 
dock att vara försiktig med hur arbetet startas upp då det på Väderstadverken inte fick 
den önskade effekten. Arbetet med 5S konkurrerades av arbetet med Vikkis och VPS. 
Vissa delar lever dock vidare men det gäller att vara noga med vem som ansvarar för 
arbetet och att välja rätt person med ett genuint intresse för det vilket Rapp (2002) 
påpekar. 
 
På Saab finns det många processer, varav en är Förbättra verksamheten på Saab 
Aerosystems. Resultaten från intervjuerna pekade på att de olika förbättringsprocesserna 
sällan används men att de ser bra ut på ett formellt plan. De ger dock ingen nytta om de 
inte används och en av orsakerna till det är att de är för krångliga helt enkelt.  

7.3 Attityder kring förbättring och förändring 

Intervjuerna som utfördes på Saab Aerosystems gav en mycket samlad bild av vad som 
ansågs menas med ständiga förbättringar. Där har många samma åsikt. Att det är något 
som ska finnas inbyggt i vardagen och inte bedrivas som en verksamhet vid sidan av det 
dagliga arbetet. Det menar även Nilsson (1999) som syftar på att ständiga förbättringar 
inte är ett enskilt verktyg utan just ska vara inbyggt i vardagen.  
 
Bessant & Caffyn (1997) menar att budskapet med att arbeta med ständiga förbättringar 
måste spridas tvärfunktionellt genom hela organisationen vilket kan vara svårt då Saab 
Aerosystems är ett stort företag med många avdelningar och där avdelningstänket är 
starkt utpräglat. Många respondenter anser just det och det finns många väggar mellan 
avdelningarna. Deming (refererat i Bergman & Klefsjö 2001) menar att barriärerna 
mellan avdelningarna måste rivas för att uppnå ett klimat som främjar kommunikation 
och därmed lärande. Det menar även Dixon (1999) genom att peka på vikten av ett öppet 
klimat avdelningar emellan.  
 
De intervjuade har gett budskapet att Saab Aerosystems är på rätt väg när det gäller att 
förstå vikten av att förändras och förbättras. Mycket beror på att de numera inte bara har 
en kund och en produkt. Nya produkter och nya kunder kräver ett större engagemang från 
såväl medarbetare, ledning som organisation. Denna aspekt kräver ett stort tålamod och 
en insikt i att företagets rådande förutsättningar måste tas i beaktande, vilket särskilt 
påpekas av Sörkvist (2004). 
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Sörkvist (2004) anser det vara viktigt att alla medarbetare känner en delaktighet både när 
det gäller förbättringar såväl som förändingar för att i möjligaste mån undvika eventuellt 
förändringsmotstånd. Det är något som Saab Aerosystems har tagit fasta på i och med 
delprojektet Värdegrund som har till syfte att öka medvetenheten hos medarbetarna. Det 
anses vara ett uppskattat inslag i verksamheten och har ökat medvetenheten hos 
medarbetarna och känslan för företaget.  
 
För att kunna arbeta effektivitvt är det viktigt att alla medarbetare har kunskap om 
företagets mål och visioner. I kapitel 4.2.2 beskrevs den goda och onda cirkeln (Bergman 
& Klefsjö 2001). Avseende Saab Aerosystems anses de att verksamheten främst ses 
tillhöra den goda cirkeln. De uppfattningarna grundas på svaren från respondenterna samt 
egna iakttagelser. De flesta på Saab är stolta över sina produkter och vill uppvisa goda 
resultat. Den generella åsikten bland respondenterna är även att företagsledningen har ett 
gott förtroende. Dock kan det på vissa ställen i organisationen vara bristfällig. Författaren 
anser att det är något som Saab Aerosystems måste bli mer medvetna om och mer 
konkret arbeta med för att nå en jämnare nivå. 

7.4 Kunskapsöverföring och lärande 

För att ständigt kunna förbättras nämner Bergman & Klefsjö (2001) en 
grundförutsättning vara att organisationen är lärande. Något som har framkommit under 
intervjuerna är att i det avseendet är kunskapsöverföringen särskilt projekt emellan 
bristfällig. Efter varje avslutat projekt ska en projektrapport skrivas, vilket även görs. Det 
är dock sällan som resultatet från denna används varpå det ofta händer att hjulet uppfinns 
på nytt. Det ska dock tilläggas att det kan vara svårt att ta tillvara på kunskap ett projekt 
för med sig då det oftast är så att inget projekt är det andra likt. Många respondenter vill 
se en förbättring när det gäller lärandet projekt emellan och när det gäller 
kunskapsöverföring. Det finns många på Saab som sitter på mycket kunskap men som 
kanske inte i alla lägen kommer till sin rätt. Det gäller att finna en metod för att skapa en 
kunskapsöverföring som passar företagets förutsättningar. En respondent ansåg att 
lärandet fungerade bra när det gäller stora projekt och då affärer blivit tappade. Lärandet i 
vardagen måste dock fungera bättre och att då nyttiga erfarenheter kan dras vilka kanske 
från början anses oväsenliga. När det gäller att lära från andra, till exempel externa 
företag, visar Saab Aerosystems en vilja att lära då det inbjuds till föreläsningar med 
talare från externa företag. Det får anses som ett positivt och engagerande initiativ. 
 
Arbetet på Saab sker till stor del i projektform och ofta ses ett projekt som ett företag 
inom företaget. Det kan skapa en barriär mellan projektet och dess omgivning vilket 
enligt Tell (2001) inte är optimalt för lärande. Det gäller att ta ner avdelningstänket och 
skapa en bra mijlö för kommunikation. Tell (2001) belyser svårigheten att lära projekt 
emellan och menar på att det är svårare än att lära inom organisationen. Som nämnts 
tidigare är det just det som Saab Aerosysetms har problem med. Projekt inom Saab är 
ofta unika (empiriska studier) och det är en de av faktorerna enligt Tell (2001) som 
försvårar lärandet projekt emellan. En annan aspekt som Tell (2001) nämner är att projekt 
är tidsbegränsade vilket är även så inom Saab Aerosystems.  
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Just på grund av det pressade tidschemat, för att klara av leveranser, anses det inte lika 
viktigt med att skriva lessons learned, vilket dock är ett krav och som det finns en manual 
för. Många inom Saab anser det vara onödigt moment och kanske inte inser att det kan 
vara en bra källa till lärdom. Det gäller att få medarbetare att inse vikten av det och inte 
bortfärda det som ett onödigt moment. Ledningen måste där själva inse vikten av att 
arbeta med lessons learned och därmed vara bra föredömen för medarbetarna. För att titta 
på Scanias arbetssätt använder de sig av ett A3-ark som ska rymma all information 
gällande projektet. Det är den väsenligaste informationen kring projektet och det är en 
utmaning i sig att skala bort det som inte är relevant. Scania har insett att ingen vill läsa 
en tjock projektrapport som hamnar i bokhyllan till enbart beskådning. Det kan vara 
något som Saab Aerosystems kan ta fasta på och utveckla till att passa just dem. 

7.5 Ledarskap 

Intervjuerna gav en delad bild över hur ledarskapet fungerar på Saab Aerosystems idag. 
Det var en bild som får anses en aning oroväckande. Det är viktigt att hela organisationen 
har samma ståndpunkt och på den punkten måste Saab Aerosystems förbättra sig. De 
delade meningarna var dels att det fungerar väl och den andra att det inte alls fungerar 
tillfredsställande. Det gäller då att fråga sig vad det är som gör att det är så delade 
meningar angående ledarskapet. Några av de intervjuade tror att det kan bero på att 
ledningen inte riktigt ser vad som händer, mycket beroende på att de tror att det fungerar 
bra som det gör. Här menar Nilsson (c2management, videokonferens) att det är viktigt att 
ledningen i alla avseenden stödjer och arbetar med förbättringar och visar sig vara 
föredömen för de övriga i organisationen. Hall (1990) nämner att ledningen måste vara 
tillgänglig och engagerad vilket är något som har framkommit under interjvuerna inte 
uppfylls till den grad som önskas. Det ska dock påpekas att viljan finns där och intresset 
har ökat de senaste tio åren och många förbättringar har genomförts i syfte att öka 
förståelsen och inse vikten av ett väl fungerande förbättringsarbete. Många av 
respondenterna tror att det som förhindrar ledningens fulla engagemang är bristen på tid 
och att det operativa arbetet ofta går före i skarpa lägen. En respondent understryker att 
ledningens genomgång fungeras som en bra ventil ut mot organisationen och att 
ledningen där tar sig tid till att diskutera förbättringsmöjligheter. 
 
Det stora verksamhetsutvecklingsprojektet har ett starkt stöd från ledningen men några av 
respondenterna nämnde att ständig förbättring i vardagen borde ha ett starkare stöd. 
Sörkvist (2004) menar på att ledningens engagemang och inställning är helt avgörande 
för att nå ett framgångsrikt förbättringsarbete och det gäller för ledningen att ha ett 
helhjärtat engagemang för att skapa ett driv i förbättringsarbetet (Ellström). 
 
Något som har varit framgånsrikt för Väderstadverken har varit ledningens genuina 
intresse. Det är något som har präglat kulturen på företaget och ledningen föregår med 
gott exempel. Där kan Saab Aerosystems vinna på att försöka införa det tankesättet mera 
och att hela kedjan i organisationen tänker på rätt sätt. Ledarskap är även något Scania 
arbetar mycket med och där har företaget något gemensamt med Väderstadverken som 
även dem anses framgångsrika i arbetet med förbättringar. På Scania ska det vara lätt att 
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gå till närmsta chef vid eventuella problem och det finns en attityd där som säger att ett 
förbättringsförslag eller vad det än må vara enkelt kan föras vidare upp i organisationen. . 

7.6 Delaktighet och engagemang hos medarbetare  

Det stora verksamhetsutvecklingsprojektet innehåller delprojektet värdegrund med syfte 
att äka medvetenheten kring företagets värderingar och mål. Det är ett arbete som har 
fungerat väl och många medarbetare på Saab Aerossytems anser det vara ett effektivt 
verktyg för att öka medvetenheten (empiriska studier). Nilsson (c2management, 
videokonferens) anser att förbättringsarbetet ska styras mot företagets övergripande mål 
och menar på att förbättringsarbetet i sig är inget självändamål utan det är företagets mål 
och visioner som är det väsentliga. Författaren håller med och anser att det är viktigt och 
att det blir enklare att arbeta med förbättringar då medarbetarna är medvetan om och 
känner till företagets övergripande mål. 
 
Det är inte bara ledningen som måste ha ett genuint engagemang, utan även övriga 
medarbetare i organisationen ska ha ett personligt intresse för förbättringsarbetet. Det är 
något som Saab har försökt att förstärka i och med arbetet arbetet med Värdegrund. Det 
är positivt att företaget anser det viktigt att stärka företagets mål och visioner hos 
medarbetarna och det är då som arbetet med att förbättra verksamheten kan styras åt rätt 
håll och bli effektivt.  
 
På de båda externa företagen som studerats är det påtagligt att engagemanget finns där 
hos medarbetarna. De har en känsla av att bli lyssnade på och att de känner en motivation 
att arbeta med förbättringar vilket Hall (1990) nämner är en viktig faktor. Hall (1990) 
nämner ett antal frågeställningar som kan ställas för att veta om arbetsmiljön är kreativ 
(se sida 23) och många av dem stämmer bra in på både Scania och Väderstadverken 
(empiriska studier och egna iaktagelser). 
 
Inom Saab är det främst på utvecklingsidan som kreativitet uppmuntras då det är en 
naturlig del i det dagliga arbetet. Det gäller dock att vara medveten om att kreativitet inte 
måste finnas bara där, utan även i övriga delar i organisationen. 

7.7 Motstånd och förändringsovilja 

Intervjuerna på Saab Aerosystems gav två olika synvinklar när det gäller viljan att 
förändras. Å ena sidan nämnde några att viljan finns där men det var även många som 
nämnde att medarbetare inte vill förändra sin situation. Sörkvist (2004) anser att det är 
viktigt att förändringen måste ges tid till att mogna för att kunna accepteras bland 
medarbetarna. Tid är som nämnt tidigare något som är en bristvara på Saab Aerosystems. 
Den dagliga verksamheten kräver mycket resurser och det finns inte mycket tid till att 
enbart reflektera över eventuella förändringar och hur de påverkar individens situation. 
Sörkvist (2004) menar även att kommunikation är en viktig del i förändringen och 
förbättringsens acceptans. Betydelsen av förändringen måste kommuniceras ut på ett 
tydligt sätt och vilka vinster det kan medföra. Inte bara för organisationen men även för 
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individen. Ellström menar att det är ledningen som har det yttersta ansvaret att fömedla 
förändringens betydelse 

 

 69



 70



8  Slutsatser och rekommendationer  
I kapitlet dras slutsatser från diskussionen och författaren ger rekommendationer för hur 
Saab Aerosystems ska få igång en ständig förbättringsverksamhet. Rekommendationerna 
ges i form av en handlingsplan. 

8.1 Handlingsplan 

Handlingsplanen beskriver hur Saab Aerosystems ska få igång en självgående 
ändamålsenlig ständig förbättringsverksamhet. Rekommendationerna till denna grundar 
sig på de empiriska resultaten och på teorierna som har inhämtats till studien. 
Handlingsplanen är uppdelad i områden och är de områden utredaren anser Saab 
Aerosystems behöver förbättra för att få igång en ständig förbättringsverksamhet; 
hantering av förbättringsförslag, kunskapsöverföring, attityder gällande förbättring och 
förändring och kunskap gällande ständig förbättring. 

8.1.1 Hantering av förbättringsförslag 

En viktig komponent som krävs för att förbättringsarbetet ska fungera är hantering av 
förbättringsförslag. Där finns många aspekter som Saab Aerosystems måste vara 
medvetna om det ska fungera väl. De identifierade punkterna som Saab Aerosystems 
måste klargöra är; omhändertagande, administrativt stöd vid förslagshantering, 
beslutsfattande och återkoppling och resultat. Det måste synliggöras att det finns en 
möjlighet att lämna förbättringsförslag, vilket många medarbetare inte ens vet finns där 
som en möjlighet. 
 
Omhändertagande 

För att ha motivationen till att lämna förslag måste den som lämnar in förslaget veta att 
det tas om hand på ett korrekt sätt och inom lämpliga tidsramar. Där måste till en 
tydlighet i ansvarsbiten. Frågor som kan ställas är: 
 
▪ Känner jag att mina inlämnade förslag tas om hand på rätt sätt? 
▪ Känner jag att jag inom rimlig tid får svar på om förslaget behandlas? 

 
Den som är mottagare av förslag måste ha ett synsätt som leder till rätt omhändertagande. 
Med det menas en inställning om att varje förslag intialt är lika viktigt och att de 
behandlas på ett rättvist sätt. Ett förslag får inte bedömas bort vid en första anblick. Det 
kan dock vara ett förslag som kräver noggrannare granskning och att mottagaren behöver 
hjälp med att bedöma förslaget.  
 
I nuläget på Saab Aerosystems skickas förbättringsförslag på en process till 
processägaren. För att det ska fortsätta fungera krävs det att processägare är medvetna om 
ansvaret och att de har en tillit bland övriga medarbetare. Om en processägare inte vet hur 
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denne ska gå tillväga måste denne få information om det. Det är viktigt att processägaren 
är mogen att ta på sig det ansvaret. 
 
Administrativt stöd vid förslagshantering 

För att förslagsverksamheten ska komma igång som önskat måste det finnas ett 
systemstöd som är så lättillgängligt som möjligt. I dagsläget är det ingen riktigt som vet 
hur förslag kan lämnas in och det finns en oklarhet i hur medarbetarna går tillväga. Där 
måste Saab Aerosystems se över hur det kan bli mer lättillgängligt. Förslaget är att 
systemet för att lämna in förslag synliggörs på ett tydligare sätt på t.ex. SaabNet och att 
det informeras tydligare var det finnns att tillgå. Ansvaret för att informationen når de 
enskilda medarbetarna ska ligga hos den närmaste chefen, sektionschefen. Det ska dock 
vara medarbetarnas ansvar att komma med förslag men där måste chefen vara ett 
föredöme och motivera de anställda. 
 
På SaabNet finns det skrivet vid klick på Ständig förbättring i VLS att: 
 
”För att skicka förbättringsförslag kan systemet för att Begära korrigerande åtgärd 
användas.”   
 
Just ordet begära korrigerande åtgärd, BKÅ, har för många en negativ klang, och 
uppmuntrar inte till att lämna förbättringsförslag. Här anser utredaren att det måste ske en 
förändring om Saab Aerosystems vill få igång en fungerande förslagverksamhet. Det 
måste göras mer motiverande och roligare helt enkelt. Saab Aerosystems kan här titta på 
hur Väderstadverken gör. De har ett system för att lämna in förslag och det är enkelt och 
lättillgängligt, vilket är två viktiga faktorer för att förslagshanteringen ska fungera. Saab 
Aerosystems kan även med fördel dra nytta av främst Asaka & Ozekis förbättringsmodell 
när det gäller att förstå förbättringen, se sida 35. 
 
Beslutsfattande 

För att förslagshanteringen ska fungera är det viktigt att beslutsfattandet kring 
förbättringsförslag tydliggörs. Det måste vara på rätt nivå för att rätt person ska kunna 
fatta beslut. Frågor som Saab Aerosystems kan ställas och klargöras är: 
 
▪ Vem ska ha rätten att fatta beslut gällande förslags godkännande? 
▪ Hur ska beslut fattas? 
▪ Ska förslag som rör mindre frågor kunna beslutas av den som har gett förslaget? 

 
Utredarens förslag på ovanstående frågor är att: 
 
▪ Förslag som rör mindre delar ska kunna fattas av den enskilde medarbetaren med 

stöd av närmaste chef 
▪ Vid större förslag ska beslutsfattandet ligga hos närmaste chef 

 
Vid en studie av de externa företagen, i detta avseende främst Väderstadverken, framkom 
att de har ett väl utvecklat system för beslutsfattande. Förslaget beslutas om det är 
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godkänt eller inte av en lagansvarig. Det är lagen som själva äger förslagen och ansvariga 
för att de föreslagna förbättringarna genomförs. Där har med andra ord lagen en stor 
inverkan i förslaget och ett stort ansvar vilket leder till ett störrre engagemang hos 
medarbetarna. 
 
Då detta examensarbete innefattar ständig förbättring som är de småvardagliga idéerna så 
bortser utredaren från att ge förslag till hur större idéer ska behandlas vilka normalt sett 
ligger som ett enskilt projekt.  
 
Återkoppling och resultat 

En av de faktorer som både teorin och de interjvuade stödjer är att det är viktigt att det 
sker en återkoppling till verksamheten huruvida ett förbättringsförslag har fått den 
önskade effekten. Det går hand i hand med att påvisa resultat. Här är det viktigt att 
ledningen, eller den berörda chefen, inser vikten av återkoppling och uppföljning av 
resultat.  

8.1.2 Kunskapsöverföring 

Saab Aerosystems måste förbättra kunskapsöverföringen, både mellan projekt, 
projektledare och övriga medarbetare. Det måste skapas nya och enklare vägar vid 
skrivandet av projektrapporter och resultatet från dessa måste tas omhand på ett mer 
systematiskt och effektivt sätt än i dagsläget. Saab Aerosystems skulle kunna lära från 
Scania när det gäller skrivandet av projektrapport. Skriva en väldigt kortfattad sådan så 
att det väsentligaste ryms på ett A3-papper. 
 
Det gäller för projektledarna, och även andra medarbetare, att ha en inställning om att tid 
måste avsättas för att reflektera vad som kan förmedlas till andra, varav ett redskap för 
detta är lessons learned. Utredarens rekommendationer är att: 
 
▪ Reflektion måste ske naturligt. Det är varje medarbetares ansvar att 

reflektera över om något kan göras enklare och smidigare. 
▪ Efter varje avslutat projekt ska lessons learned genomföras och resultatet 

från denna måste tas om hand på rätt sätt. 
▪ Det måste tydligare klargöras vems ansvar det är att ta hand om resultatet 

från lessons learned. Rekommendationen är att det projektledarens ansvar 
eller att vid projektets början en medarbetare utses som ansvarig. Det är 
fördelaktigt om denne har ett intresse för att arbeta med denna sorts fråga. 

▪ Lessons learned ska ses som en naturlig del av projekt och inte som ett 
onödigt moment. 

▪ Lessons learned ska fokusera på sådant som kan ge värdefulla insikter och 
som kan hjälpa framtida projekt i sitt genomförande. 

▪ Medarbetare ska uppmuntras att söka nya erfarenheter och kunskaper. 
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8.1.3 Attityder gällande förbättring och förändring 

För att Saab Aerosystems ska ha en fungerande ständig förbättringsverksamhet är det 
viktigt att medarbetarna är medvetna om begreppet ständig förbättring och vad det 
innebär. Det kan krävas informationskampanjer för att just öka medvetenheten men det 
ska framföras med försiktighet med tanke på motviljan till kampanjer som tidigare har 
bedrivits på Saab Aerosystems. 
 
Utredaren för detta examensarbete anser det vara viktigt att företaget har som mål att 
varje medarbetare ska känna till vad ständiga förbättringar innebär. För att veta hur 
kunskapsnivån avseende ständiga förbättringar ser ut kan några frågor ställas: 
 
▪ Anser jag arbetet med ständiga förbättringar på företaget/min avdelning vara 

framgångsrikt? 
▪ Är min närmaste chef engagerad i arbetet med ständiga förbättringar? 
▪ Ser jag en tydlig koppling mellan ständiga förbättringar och företagets 

övergripande mål? 
▪ Är ständiga förbättringar en del av mitt dagliga arbete? 
▪ Är det svårt att skilja på vad som är ständiga förbättringar och på vad som ingår i 

mitt dagliga arbete? 
▪ Känner jag att jag uppmuntras att komma med idéer till hur verksamheten kan 

förbättras? 
 
För att öka motivationen hos medarbetarna krävs det en stark drivkraft och denna måste 
Saab Aerosystems identifiera. Det kan krävas att Saab, liksom Scania, har medarbetare 
som fungerar som en slags förbättringscoach. 

8.1.4 Kunskap gällande ständig förbättring 

Det är oklart huruvida medarbetarna känner till begreppet ständig förbättring. Det som 
framkom under intervjuerna är dock att många på Saab Aerosystems är medvetna om 
begreppet, och att det är en del av verksamhetsledningssystemet, men inte vad det 
egentligen innebär. För många är det en av de många ord som bara finns där. Det måste 
Saab Aerosystems bli bättre på. Att ha som mål att alla medarbetare ska känna till 
begreppet och veta vad det innebär. Många medarbetare som känner till begreppet 
ständig förbättring anser att det har en negativ klang. Ett förslag från utredaren är att det 
sker en information kring begreppet och vad det innebär mer konkret för själva individen. 
Information till nyanställda kan ske via kursen Ny på Saab där en första introduktion till 
vad det innebär att arbeta med ständiga förbättringar innebär. Ytterliggare ett förslag är 
att ändra utseendet på Ständig förbättring i verksamhetsledningssystemet på SaabNet. 
Som det är i dagsläget, vid klick på Ständig förbättring, så finns endast kortfattad 
information gällande ständig förbättring och vad det ska innebära för företaget. 
Rekommendationen är att den informationen ses över och utvecklas till att bli mer 
positivt. Under Ständig förbättring finns även information om Begära korrigerande 
åtgärd, vilket även det begreppet enligt många medarbetare har en negativ klang. Saab 
Aerosystems bör ställa sig frågor som; 
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▪ Har kunskapsnivån förbättrats avseende ständig förbättring? 
▪ Vad anser medarbetarna att begreppet har för klang? 
▪ Hur kan begreppet bli positivare och skapa ett engagemang kring frågan? 
▪ Bör begreppet ständig förbättring bytas ut till ett begrepp som är lättare att ta till 

sig? Många på Saab kan anse det som svårt då det kan vara oklart att ta på. Det är 
svårt att kunna förhålla sig till att något skulle vara ständigt. 

 
Det kan arrangeras workshops där det avsätts tid för att gå igenom dessa frågor med 
medarbetarna. 

 Sammanfattning av kapitel 8.1, Handlingsplan 

▪ Handlingsplanen består av delarna; hantering av förbättringsförslag 
kunskapsöverföring och kunskap gällande ständig förbättring. 

▪ Kunskapsöverföring 

o Lessons learned 

 Lessons learned ska skrivas innan ett projekt avslutas. 

 Innan ett projekt startar ska lessons learned studeras. Det 
kan ske via sökord som gör det enklare att hitta lessons 
learned som kan vara användbara vid just detta projekt. 

 Alla projektmedlemmar ska se lessons learned som ett 
reflektionstillfälle och alla ska känna att det är ett viktigt 
moment i projektprocessen. 

 Lessons learned ska fokusera på sådant som kan ge 
värdefulla insikter och som kan hjälpa framtida projekt i 
sitt genomförande.  

 Lessons learned bör dokumenteras på ett sådant sätt, tex i 
en databas, så att det är enkelt att söka. Ett förslag är att 
det finns nyckelord som kan vara till hjälp då information 
önskas sökas.  

o Skriva projektrapport 

 Skriv projektrapport på ett A3-papper 

 Implementera på försök i ett projekt 

 Utred huruvida det fungerar 

 Om det faller väl ut implementera i flera projekt 
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 Sammanfattning av kapitel 8.1, Handlingsplan 

▪ Hantering av förbättringsförslag 

o Förenkla systemstödet 

o Gör systemstödet mer lättillgängligt 

o Tydliggör beslutsfattandet 

▪ Kunskap gällande ständig förbättring 

o Se över texten på Saabnet 

o Informera nyanställda om vad det innebär att arbeta med 
ständiga förbättringar, tex via kursen Ny på Saab 

o I VLS-figuren, gör ständig förbättring större. 

o Flytta ner ständig förbättring till att ligga enskilt eller lägg det 
först. Begreppet kan även med fördel ändras till en annan färg än 
svart. 

o Informera om vad ständig förbättring innebär via en länk på 
Saabnets förstasida 
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