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 i 

Skapa ett framgångsrikt förbättringsarbete på Akzo 
Nobel Surface Chemistry Stenungsund. 
Sammanfattning 
Dagens omgivning är full av osäkerhet, marknadssvängningar, geografiska förändringar i 
arbetskraft och den högteknologiska utvecklingen vilket utsätter nutidens organisationer 
för ständiga förändringar (Savery och Luks 2000). Detta innebär att företag på 2000-talet, 
genom att systematiskt förbättra verksamheten, oavbrutet måste hålla ner 
kvalitetsbristkostnader, minimera förluster och öka produktiviteten för att kunna bevara sin 
position på marknaden (Baghel, Bhuiyan och Wilson, 2005). 

I denna studie var syftet att skapa ett nytt arbetssätt och struktur för ett framgångsrikt 
förbättringsarbete på Akzo Nobel Surface Chemistry Stenungsund. Studien bestod dels av 
ett teoriavsnitt med en litteraturstudie utifrån nutida forskning och även en kvalitativ 
undersökning genom djupgående intervjuer med 19 medarbetare från olika ansvarsnivåer 
och via en enkätundersökning som gick ut till resterande medarbetare.  

Akzo Nobel Surface Chemistry är en del av Akzo Nobel koncernen som är en av världens 
ledande färgtillverkare. Koncernen har över 55 000 anställda i över 80 länder där ungefär 
3600 anställda arbetar på ett 20-tal platser runt om i Sverige. Företaget bedriver 
förbättringsarbete genom daglig uppföljning ute i fabrikerna och på respektive avdelning. 
Dessutom samlas alla förbättringsförslag upp i en databas och en utvald styrgrupp 
analyserar och prioriterar dessa. Problemet är dock att det saknas struktur och systematik 
för hur förbättringsförslag och actionpunkter ska gå från idéer, till att genomföras och 
följas upp för att kunna driva igenom förbättringar. 

I detta projekt togs det fram en modell för hur företaget kan skapa förutsättningar för ett 
framgångsrikt förbättringsarbete genom att skapa en kreativ miljö för medarbetarna att 
arbeta i. Vidare poängterades vikten av att ledningen fokuserar på att generera kvalitet hos 
medarbetarna genom att fokusera på kärnvärden och emotionell kompetens. Därefter 
presenterades framtagen struktur med arbetssätt för att minimera ledtiden från förslag till 
genomförande  och  återkoppla  detta  genom givna  forum och  system.  Vidare  föreslogs  att  
ledningen ska förbereda organisationen på att ett nytt förbättringsarbete är på väg och 
förklara  varför  detta  är  väsentligt  för  företagets  framtida  överlevnad.  Detta  kan  skapa  
förutsättningar  för  att  implementera  förbättringsarbetet  på  ett  framgångsrikt  sätt  med  en  
positiv effekt på medarbetarna. 
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Creating successful continuous improvements at Akzo 
Nobel Surface Chemistry Stenungsund 
Summary 
Today's environment is full of uncertainty, market volatility, geographical changes in labor, 
and the high-tech development which exposes contemporary organizations for constant 
change (Savery och Luks 2000). This means that companies in the 2000s, by systematically 
improving operations, constantly have to cut quality costs, minimize losses and increase 
productivity in order to maintain their market position (Baghel, Bhuiyan och Wilson, 2005). 
In this study, the aim was to create a new approach and framework for improvement that 
delivers results at Akzo Nobel Surface Chemistry Stenungsund. The study consisted of a 
theoretical part with a literature study based on contemporary research and also a 
qualitative study through in-depth interviews with 19 employees from different levels in the 
organization and through a survey that was sent out to the rest of the employees.  

Akzo Nobel Surface Chemistry is a part of the Akzo Nobel Group, one of the world's 
leading paint manufacturers. The Group has over 55,000 employees in over 80 countries 
with approximately 3,600 employees working in more than 20 locations around Sweden. 
The company carries out improvement work through daily monitoring the factories and on 
the respective department. Furthermore all suggestions are collected in a database and a 
selected control group analyzes and prioritizes them. The problem is a lack of structure and 
systematics of how the suggestions and action-points should transform from ideas to be 
implemented and monitored in order to enforce improvements.  

In this study a model was developed for how the company can create the conditions 
required for a successful improvement by creating a creative environment for employees to 
work in. Furthermore it focused on the importance of management to build quality into 
employees by focusing on core values and emotional competence. Subsequently it was 
presented an engineered structure with working practices to minimize lead time from ideas 
to implementation and reconnect it through given forum and systems. Furthermore, it was 
suggested that management should prepare the organization for that a new improvement 
program  is  in  the  near  future  and  explain  why  this  is  essential  for  the  company's  future  
survival. This can create conditions for implementing improvement work successfully 
resulting in a positive effect on employees. 
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Förord 
Jag vill passa på att tack alla fantastiska medarbetare på Akzo Nobel för och för all tid ni 
lagt  ner  för  att  ha  bidragit  med  kunskap,  tid  och  energi  för  att  möjliggöra  detta  
examensarbete. 

Ett extra tack vill jag ge mina handledare Kristina Ekenberg och Martin Östling för att ha 
stöttat mig under mitt examensarbete. 

 



Skapa ett framgångsrikt förbättringsarbete på Akzo Nobel Surface Chemistry 
Stenungsund. 

 

 iv 

Innehåll 
Sammanfattning ................................................................................................................................. i 
Summary ............................................................................................................................................. ii 
Förord ................................................................................................................................................ iii 
Nomenklatur .................................................................................................................................... vii 
1 Inledning ...................................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................................ 2 
1.2 Syfte .................................................................................................................................... 2 
1.3 Mål ...................................................................................................................................... 2 
1.4 Rapportens struktur ......................................................................................................... 3 

2 Metod ........................................................................................................................................... 4 
2.1 Forskningsansats ............................................................................................................... 4 
2.2 Tillvägagångssätt ............................................................................................................... 4 
2.3 Litteratur ............................................................................................................................ 5 
2.4 Validitet och Reliabilitet................................................................................................... 7 

3 Akzo Nobelkoncernen .............................................................................................................. 8 
4 Teori ........................................................................................................................................... 10 

4.1 Organisationsteori .......................................................................................................... 10 
4.1.1 Organisation....................................................................................................... 10 
4.1.2 Vision .................................................................................................................. 11 
4.1.3 Mål ....................................................................................................................... 11 
4.1.4 Strategi ................................................................................................................ 12 
4.1.5 Effektivitet ......................................................................................................... 13 

4.2 Förutsättningar för ett framgångsrikt förbättringsarbete.......................................... 13 
4.2.1 Företagskultur för att kunna driva förbättringsarbete ................................. 13 
4.2.2 En kreativ arbetsplats ....................................................................................... 15 
4.2.3 Bygg in kvalitet hos medarbetarna från början ............................................. 16 
4.2.4 Ledarskap ........................................................................................................... 17 

4.3 Förbättringsfilosofier, arbetssätt, metoder och verktyg ............................................ 18 
4.3.1 TQM ................................................................................................................... 18 
4.3.2 Kaizen ................................................................................................................. 20 
4.3.3 Sex Sigma ........................................................................................................... 21 
4.3.4 Lean Production ................................................................................................ 23 
4.3.5 Lean Sex Sigma .................................................................................................. 25 
4.3.6 Framgångsfaktorer för förbättringsarbete ..................................................... 26 
4.3.7 Motivation genom belöningssystem ............................................................... 26 
4.3.8 Benchmarking .................................................................................................... 27 
4.3.9 Struktur och infrastruktur ................................................................................ 28 
4.3.10 Arbetssätt ........................................................................................................... 29 

4.4 Förbättringsarbete resulterar i organisationsförändring ........................................... 31 
4.4.1 Organisationsförändringar ............................................................................... 31 
4.4.2 Motstånd till omorganisation .......................................................................... 32 
4.4.3 Förändringskapacitet ........................................................................................ 33 
4.4.4 Förberedande arbete till vid en organisationsförändring ............................ 33 
4.4.5 Implementering av organisationsförändringar .............................................. 34 
4.4.6 Effekter av organisationsförändringar ........................................................... 36 



Skapa ett framgångsrikt förbättringsarbete på Akzo Nobel Surface Chemistry 
Stenungsund. 

 

 v 

4.5 Källkritik .......................................................................................................................... 37 
5 Datainsamling ........................................................................................................................... 38 

5.1 Kunskap om organisationskulturen ............................................................................. 38 
5.2 Nulägesanalys Akzo Nobel Surface Chemistry Stenungsund .................................. 38 

5.2.1 Fabriksmöte ....................................................................................................... 39 
5.2.2 Förbättringsmöte............................................................................................... 39 

5.3 Intervjuer och enkätundersökning ............................................................................... 40 
5.3.1 Kvalitativa semistrukturerade Intervjuer ....................................................... 40 
5.3.2 Enkätundersökning ........................................................................................... 41 

5.4 Resultat av intervjuer och enkätundersökningen ....................................................... 41 
5.4.1 Sammanfattning Produktion ........................................................................... 41 

5.5 Benchmarking ................................................................................................................. 47 
5.5.1 Perstorp Oxo ..................................................................................................... 48 
5.5.2 Ineos.................................................................................................................... 52 
5.5.3 Borealis Group .................................................................................................. 55 
5.5.4 SKF ..................................................................................................................... 58 
5.5.5 Analys av litteraturstudie, benchmarking och nulägesanalysen .................. 64 

6 Resultat från litteraturstudie, benchmarking och nulägesanalys ........................................ 69 
6.1 Workshop ........................................................................................................................ 70 

6.1.1 Workshop del ett av två ................................................................................... 71 
6.1.2 Workshop del två av två .................................................................................. 72 
6.1.3 Form och metod för hantering behandling och återkoppling av 

förslag ................................................................................................................. 73 
6.1.4 Förutsättningar för ett framgångsrikt förbättringsarbete ............................ 74 

6.2 Infrastruktur .................................................................................................................... 75 
6.2.1 Skiftlag ................................................................................................................ 75 
6.2.2 Skiftchefsgrupp.................................................................................................. 75 
6.2.3 Team EMU/STF/Fathallen ............................................................................ 75 
6.2.4 Ledningsgrupp ................................................................................................... 76 
6.2.5 Teknik- och underhållsgrupp .......................................................................... 76 

6.3 Arbetssätt ......................................................................................................................... 76 
6.3.1 A3 – mallen ........................................................................................................ 77 
6.3.2 Remissväggen..................................................................................................... 78 

6.4 Ständiga förbättringar .................................................................................................... 78 
6.5 Implementeringsstrategi ................................................................................................ 79 

7 Diskussion ................................................................................................................................. 81 
7.1 Diskussion kring förutsättningar för framgångsrikt förbättringsarbete ................. 81 

7.1.1 Val av struktur och arbetssätt .......................................................................... 82 
7.1.2 Val av implementeringsstrategi ....................................................................... 82 

8 Slutsatser och framtida arbete ................................................................................................ 83 
Källförteckning ................................................................................................................................ 84 
 

Bilagor 

A. Vetenskapliga artiklar och examensarbeten 
B. Sammanställning nulägesanalys uppdelat på avdelningar 



Skapa ett framgångsrikt förbättringsarbete på Akzo Nobel Surface Chemistry 
Stenungsund. 

 

 vi 

C. Sammanställning och sammanfattning av enkät- och intervjusvar för logistik och 
kringfunktioner 

D. Enkät 
E. Folder 
F.   Föreslagen struktur 
G.  A3 Förbättringsmall 
H.  Sammanfatning av examensarbete 
I.    Sammanfattning av examensarbete helhetsbild 
 



Skapa ett framgångsrikt förbättringsarbete på Akzo Nobel Surface Chemistry 
Stenungsund. 

 

 vii 

Nomenklatur 
EMU   - Emulgolfabriken 

STF   - Specialtensidfabriken 

PQC  - Kvalitetsavdelningen 

HSE  - Hälsa-, säkerhet- och miljöavdelningen 

Piloten  - Avdelning som är länken mellan FoU och produktion. 

Fatningsuppföljningsfilen  - Fil för uppföljning av fat och enco poster som produceras. 

MOD granskning  - Granskning vid modifiering av processen.    

P&D dialog  - Ett utvecklingssamtal mellan chef och anställd. 

Kontaktboken  - Ett forum forum daglig uppföljning. 

5* säkrare   - En handlingsplan för hur Akzo Nobel arbetar med säkerhet. 

TODO-koppling - Ett kopplingssystem som underlättar vid lossning av produkt.



Skapa ett framgångsrikt förbättringsarbete på Akzo Nobel Surface Chemistry 
Stenungsund. 

 

 1 

1 Inledning 
Sedan början av 1980-talet har producerande företag fokuserat på 
kvalitetsförbättringar för att förbättra konkurrenskraften och lönsamheten i företaget 
(Agrawal och Mehra, 2003). Simultant har standardiseringen av processer och 
produkter resulterat i att konkurrenter kan producera likartade produkter och pressa 
ner priserna (Ericsson, 2008). Dessutom ställer nutidens konsumtionssamhälle 
ständigt krav på nya och bättre produkter, vilket innebär kortare livscykler för 
existerande produkter och krav på effektivare produktutveckling av nya 
produkter(Ibid.).  

Organisationer  på  2000-talet  är  ständigt  i  behov  av  att  upprätthålla  låga  
kvalitetsbristkostnader, reducera förluster, effektivisera produktionslinor och öka 
produktiviteten för att kunna vidmakthålla sin konkurrensposition på marknaden 
(Baghel, Bhuiyan och Wilson, 2005). Mycket av detta kan upprättas genom 
implementering av ständiga förbättringar, vilket är ett av de viktigaste kvalitetsmålen 
för ett företag (Carretero, Rahimoch och Salah, 2010). Ständiga förbättringar kan vara 
evolutionerande eller revolutionerande. Med det förstnämnda menas att förbättringar 
genomförs som ett resultat av stegvisa förändringar. Med revolutionerande menas att 
stora förändringar fås till stånd genom en idé eller ny teknologi, eller som en effekt av 
flera ackumulerade stegvisa förbättringar (Baghel, Bhuiyan och Wilson, 2005).  

Prestationsmätningar diskuteras inom olika forum, men är sällan definierat. Det kan 
definieras som processen att kvantifiera åtgärder, där mätningen är processen för 
kvantifiering och åtgärderna leder till resultat (Gregory, Neely och Platts, 2005). Enligt 
marknadsteorin når organisationerna sina mål genom att tillfredsställa sina kunder 
med högre effektivitet och verkningsgrad än deras konkurrenter (Gregory, Neely och 
Platts 2005 tolkar Kotler, 1984). Med effektivitet menas i vilken utsträckning 
organisationen uppfyller kundkraven medan verkningsgraden mäter hur ekonomiskt 
företagets resurser används för att tillfredsställa kunders behov. 

En av de viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas implementera metoder för 
ständiga förbättringar i en organisation är hur effektivt det görs (Carretero, Rahim och 
Salah  2010).  Med  ett  stort  urval  av  förbättringsmetodiker  på  marknaden  är  det  Sex  
Sigma och Lean som utmärker sig och är de mest frekvent använda filosofierna i 
varierande industrier globalt (Carretero, Rahim och Salah 2010; Arnheiter och 
Maleyeff,  2005).  Nackdelen  med  att  bara  implementera  en  av  dessa  metoder  är  att  
förbättringsarbetet tenderar att bli trögrott (Ibid.).  

Vid jämförelse mellan västvärlden och Japan, har väst en tradition av att åtgärda fel i 
efterhand när en produkt släpps på marknaden medan japanska företag har en 
betydligt stabilare kvalitetsnivå i tillverkningen efter en produktrelease (Ericsson, 
2008). I takt med att kvalitetsarbetet i företag betonas som betydande inslag i 
organisationen exponeras dess befintliga kvalitetskoncept betydligt mer för aktieägare 
och kunder (Ibid.). Det är därav viktigt framöver att inneha ett effektivt och 
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fungerande förbättringssystem som accepteras och i stor utsträckning används av 
medarbetarna i organisationen. 

1.1 Bakgrund 
Akzo nobel är en global koncern med huvudkontor i Amsterdam, Nederländerna och 
har cirka 55 000 anställda i över 80 länder, varav cirka 3600 anställda på ett 20-tal 
platser  runt  om  i  Sverige.  I  Stenungsund  ligger  Akzo  Nobel  Surface  Chemistry  AB  
och denna fabrik är inriktad på ytaktiva kemikalier, bland annat tensider. Företaget 
tillverkar  och  förädlar  sina  produkter  i  två  fabriksenheter,  Specialtensider  (STF)  och  
Emugol (EMU). Akzo Nobel Surface Chemistry hade en omsättning på 2 774 mnkr 
2011 och 37 anställda, på Surface Chemistry i Stenungsund arbetar cirka 90 personer. 
 
I nuläget bedrivs förbättringsarbetet på Surface Chemistry i Stenungsund genom 
daglig uppföljning ute i fabrikerna och på respektive avdelning. Utöver detta samlas 
alla förbättringsförslag i en databas och en utsedd styrgrupp analyserar och prioriterar 
dessa torsdagar varannan vecka. Problemet är att det saknas systematik och struktur 
kring hur förbättringsförslag och actionpunkter kan gå från att vara förslag till att 
genomföras och följas upp. Det saknas möjlighet till holistisk översikt kring hur 
många projekt som är igång, hur många förbättringsförslag som blir till förbättringar 
samt nyckeltal som är lätta att följa upp. Det behöver arbetas fram ett fungerande 
arbetssätt med tydlig struktur för att analysera, prioritera och driva igenom 
förbättringar.  

1.2 Syfte  
Syftet med föreliggande studie är att undersöka och föreslå ett tydligt arbetssätt och 
struktur för förbättringsarbete som ger resultat på Akzo Nobel Surface Chemistry 
Stenungsund. 

1.3 Mål 
Huvudmål 
Huvudmålet med studien är ett tydligt och välstrukturerat arbetssätt där 
förbättringsarbetet är väl organiserat och bedrivs på ett systematiskt och professionellt 
sätt.   
 
Etappmål 
Efter tio veckor ska det kunna presenteras ett grovt utkast på den nya 
förbättringsorganisationen och tillhörande arbetssätt för förbättringsarbete. 
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1.4 Rapportens struktur 
Rapporten består av åtta delar. Den första delen inleds med bakgrund och 
problembeskrivning. Därefter återges syftet med examensarbetet, vilket innebar att 
skapa ett nytt arbetssätt och struktur för förbättringsarbete som ger resultat på Akzo 
Nobel Surface Chemistry Stenungsund. Därefter redogörs tillvägagångssättet vid 
sökandet efter litteratur och forskningsrapporter. Den andra delen består av ett 
metodavsnitt. I studien valdes att anta ett hermeneutiskt perspektiv med en kvalitativ 
inriktning vilket innebar att intervjuer utfördes på företaget och därefter tolkades och 
analyserades med stöttning från en kvantitativ enkätstudie. Den tredje delen är en 
företagspresentation av Akzo Nobel Surface Chemistry med syfte att presentera 
företaget för läsaren. Uppsatsens fjärde del består av en teoridel. I denna del har fakta 
hämtats från utvald litteratur och tolkats för att introducera läsaren kring nutida 
sanningar om förbättringsarbete. Detta för att ge läsaren grundläggande förståelse för 
hur ett företag kan skapa förutsättningar för ett framgångsrikt förbättringsarbete, nytt 
arbetssätt och struktur för ett resultatfokuserat förbättringsarbete. Litteraturstudien 
sammanfattades och presenterades för att ge ytterligare information till läsaren. I den 
femte delen presenteras en nulägesanalys av organisationen, den kvalitativa delen där 
intervjuerna och enkäterna sammanställs och en funktionell processjämförelse av 
framgångsrika företag inom förbättringsarbete. Informationen från intervjuerna och 
enkätundersökningen tolkades och analyserades för att ställas mot forskares teorier 
och slutsatser. I kapitel sex presenteras resultatet från studien, vilket omarbetats 
tillsammans med ledningsgruppen på företaget under två separata workshops. 
Därefter tolkades resultatet och slutsatser drogs utifrån den litteratur och de 
forskningsrapporter, processjämförelsen samt de intervjuer som har studerats i kapitel 
sex, sju och åtta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Skapa ett framgångsrikt förbättringsarbete på Akzo Nobel Surface Chemistry 
Stenungsund. 

 

 4 

2 Metod 
Rapporten består dels av ett teoriavsnitt med en litteraturstudie utifrån samtida 
forskning, en kvantitativ del med en enkätundersökning och även en kvalitativ 
undersökning genom djupgående intervjuer med 19 medarbetare och chefer från olika 
ansvarsnivåer från Akzo Nobel Surface Chemistry i Stenungsund. 
Enkätundersökningen gjordes på de medarbetare som inte intervjuades för att få med 
samtliga medarbetares input till examensarbetet och öka känslan av delaktighet. 

2.1 Forskningsansats  
Inom vetenskaplig forskning finns det två huvudinriktningar, positivism och 
hermeneutik. Skillnaden mellan dem är att positivismen söker en absolut sanning, 
medan hermeneutiken är tolkningslära (Thurén, 2007). Vidare styrs forskarens 
tänkande och metodval utifrån valt vetenskapligt förhållningssätt.  

Thurén (2007) tolkar de två huvudinriktningarna inom forskning där positivismen har 
sitt ursprung i naturvetenskapen och den strävar efter att framlägga bevis för en 
absolut sanning. Utifrån detta perspektiv finns det endast två ursprung till kunskap, 
det som kan iakttas genom sinnen och det som kan beräknas med hjälp av logik. 
Påståenden och fakta ska kritiskt granskas och endast det som kan säkerställas genom 
exempelvis intersubjektiv testbarhet kan ligga till grund för logiska analyser och 
generella slutsatser. Vid ett positivistiskt perspektiv tillämpas normalt kvantitativa 
metoder där statistiska metoder och matematiska modeller används för att mäta den 
numeriska relationen mellan olika observerbara variabler, finna orsakssamband och 
korrelationer (Thurén, 2007). Vidare är hermeneutiken en filosofisk riktning som 
måste grundas på förstående tolkning och relativistiska tankegångar. En forskare inom 
hermeneutik försöker svara på frågan: "Vad är det som visar sig och vad är 
innebörden i det?". Däremot sökes inte en absolut sanning, eftersom detta enligt den 
hermeneutiska kunskapsteorin inte existerar. Genom att sätta sig in i en teori bildas en 
förståelse för den. Vid ett hermeneutiskt perspektiv tillämpas vanligtvis kvalitativa 
metoder. Detta är ett angreppssätt som syftar till att genom observationer av 
verkligheten kunna tolka och analysera den för att få en djupare förståelse av ett visst 
fenomen (Thurén, 2007).     

Denna studie utgick från ett hermeneutiskt förhållningssätt eftersom detta kan ge 
upphov till tolkning och analys genom kvalitativa intervjuer men även via kvantitativa 
metoder.     

2.2 Tillvägagångssätt  
Syftet med studien kan brytas ner i tre delar: struktur, arbetssätt och som ska ge 
resultat. ”Struktur” och infrastruktur betecknar den inre ordning för ett system som 
bygger upp en helhet utifrån sina delar såsom roller, ansvarsfördelning, nyckeltal men 
även forum, kommunikation, feedback etc. ”Arbetssätt” betecknas som metoder och 
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verktyg som är strukturerade systematiskt i faser för att skapa möjligheter för 
framgångsrikt arbete. ”Som ska ge resultat” kan delas in i ytterligare tre delar: 
förutsättningar för att driva ett lyckosamt förbättringsarbete, bästa möjliga 
förbättringskoncept och framgångsrik implementering av förbättringsarbete. 

Först gjordes en nulägesanalys för att konkretisera nuläget och skapa ett underlag att 
arbeta vidare ifrån. Nulägesanalysen bestod av två delar. Den första delen var att 
samla in information kring hur den nuvarande förbättringsorganisationen är 
strukturerad genom diskussion med produktionschef, logistikchef, HSE (Hälsa, 
säkerhet och miljö avdelningen) chef och Teknik och projekt. Den andra delen var en 
kvalitativ del där frågor noga valts ut för att användas som underlag vid intervjuer, se 
[Bilaga J]. De intervjuade representerades av en chef från respektive avdelning, totalt 
sex personer. Det valdes ut nio tjänstemän från de olika avdelningarna som skulle 
representera populationen för tjänstemännen i helhet. Vidare intervjuades fyra 
operatörer från produktion, där medarbetarna representerar Emulgolfabriken, 
Specialtensidfabriken och Fathallen. Utöver detta delades enkäter ut till övriga 
medarbetare för att få en så sann bild som möjligt över nuläget och önskvärt framtida 
tillstånd. Slutligen genomfördes två workshops med ledningsgruppen på företaget för 
att säkerställa att resultatet blev framgångsrikt. Arbetet i gruppen utgick från nuläget 
och resultatet från studien och vid två workshop-tillfällen arbetades systematiskt en 
bästa möjlig lösning fram för förbättringsarbete på Akzo Nobel Surface Chemistry. 

Nulägesanalysen ligger till grund för litteraturstudien som tillsammans skapar en bas 
för att kunna utveckla ett tydligt och välstrukturerat arbetssätt där förbättringsarbetet 
är väl organiserat och bedrivs på ett systematiskt och professionellt sätt. I 
litteraturstudien användes tre databaser. För att rätt dokument skulle kunna väljas ut 
gjordes först en översiktlig granskning i databaserna. De avhandlingar som ansågs 
väsentliga för studien valdes ut och sammanfattningarna granskades. Utifrån 
resultaten från databassökningen ringades antalet avhandlingar/journaler in och 
begränsades till högst 30 dokument för att få en hanterlig informationsmängd. Dessa 
metoder har sammantaget styrkt reliabiliteten och validiteten i undersökningen. 
Studien tog en hermeneutisk inriktning och har styrkts med kvalitativa intervjuer. 
 
Efter att litteraturstudien var klar benchmarkades företag, och experter inom 
förbättringsarbete intervjuades. Dessutom presenterades nutida forskning inom 
området och en strategi för att arbeta med projektet. Efter godkännande av den 
föreslagna förbättringsorganisationen finslipades och skapades det en 
implementeringsstrategi. Det har skett veckovis handledning på företaget och 
handledning varannan vecka på högskolan Väst. 

2.3 Litteratur 
Litteraturen har valts utifrån kurslitteraturlistor på högskolan väst. Kurserna har varit 
Lean Production, Sex Sigma, Industriella verksamhetsprocesser och organisations- 
och vetenskapsteori, samt organisation och vetenskap. Litteraturen som ingår i dessa 
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kurser förutsågs ha valts bland en stor mängd litteratur för att ge kursdeltagarna en 
bra förståelse om ledarskap, organisationskulturer, förbättringsarbete, vetenskapsteori 
och förbättringskoncept. Detta kvalitetssäkrar att väsentlig litteratur har använts i 
undersökningen.     

Data inhämtades från vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Detta gjordes genom 
att material till litteraturstudien söktes på databaserna Emerald, Swepub och Diva. I 
sökningen användes sökorden Sex Sigma,  Lean production,  TQM, reward system,  continous  
improvemnts, reorganization, communication, participation, effect och industri. Efter att ha 
begränsat sökningen genom att fler ord kombinerades på olika sätt minskade antalet 
träffar. Först lästes rubriken på respektive artikel för att få en överblick om innehållet. 
Verkade artikeln intressant lästes abstract som gav mer information om artikelns 
relevans till litteraturstudien, på detta sätt begränsades sökningen ytterligare. I urvalet 
av artiklar gjordes ingen begränsning till något specifikt land utan de artiklarna som 
väckte intresse och var relevanta för litteraturstudien valdes ut. De var publicerade i 
Frankrike, USA, Australien, Sverige, Norge, Canada Spanien, Mexiko, Iran, England, 
Indien och Nederländerna. 
 
Artiklar var skrivna på engelska och svenska och publicerade under åren 2000-2011 
med undantag av en artikel, som ansågs viktig för studien, skriven 1994. Till slut 
erhölls 29 stycken vetenskapliga artiklar från databasen Emerald och 14 artiklar från 
databasen Diva som ansågs vara relevanta för studien. Från databasen Swesub erhölls 
inga artiklar av intresse för studien. Efter att studerat artiklarna framkom att några var 
irrelevanta för studien. Slutligen återstod 25 artiklar som valts ut och som var av god 
kvalitet och kunde användas i studien [Bilaga A]. Att välja ut bra datamaterial är viktigt 
och det avgör kvaliteten på arbetet (Liker, 2000).  

Författaren hade en viss förförståelse och förkunskap som delvis har legat till grund 
för problemformulering och syfte. I litteraturstudien interpreterades och 
sammanställdes ett urval av forskares studier och teorier inom området 
organisationsförändringar. Detta för att kunna utröna vad som krävs för ett 
framgångsrikt förbättringsarbete, hur struktur och arbetssätt kan systematiseras samt 
hur detta kan implementeras på bästa sätt. Utifrån detta har egna slutsatser och 
resonemang förts. Det medför dock att undersökningen är delvis deskriptiv då även 
författarnas åsikter återspeglas i studien.    

Litteratur och forskningsrapporter har sammanställts och tolkats ur ett hermeneutiskt 
perspektiv. Tolkningen har dels grundats på dessa förkunskaper inom 
organisationsteori, förbättringskoncept, arbetssätt och metodik kring 
förbättringsarbete men även efter bedömning av trovärdighet hos material och 
litteratur.  
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2.4 Validitet och Reliabilitet 
Validitet innebär att det som mäts är det som ska undersökas och ingenting annat 
(Thurén, 2007). Graden av validitet avgörs därför av hur problemformuleringen 
besvaras i studien samt hur det valda syftet behandlas. Vidare beskriver Thurén (2007) 
att validitet utgår från vilken dimension som litteratursammanställningen och urvalet 
av vetenskapliga artiklar speglar helheten av befintlig litteratur på området. Reliabilitet 
innebär att mätningarna dessutom är korrekt gjorda enligt nutida forskning kring 
intervju- och mätteknik (Ibid.). Då inte all litteratur inom studerat området har kunnat 
analyseras kan detta innebära en osäkerhet för resultatet, då viktig information kan 
förbisetts. Ett försök till att kvalitetssäkra resultatet har varit med ett tydligt 
tillvägagångssätt för att ta fram väsentlig vetenskaplig litteratur till studien. 
Litteraturen som studerats bedöms som relevant och tillförlitlig för studien. 
   

Den kvalitativa delen i studien kommer utföras genom semi-strukturerade intervjuer, 
vilket innebär att det finns sammanställt frågor som ska besvaras men att det lämnas 
utrymme för övrig input från de intervjuade. Intervjuer förser ett tillvägagångsätt att 
generera empirisk data om den sociala världen, genom att fråga de intervjuade om 
upplevelser och erfarenheter (Bergin och Rönnestad, 2005). Enligt Wisén et al. (2004) 
bör antalet intervjuade vara mellan åtta till tolv personer för att få en klar bild av 
problemområdet och intervjun bör helst dokumenteras direkt efter det att den 
avslutats. Den undersökta populationen utökades på grund av att undersökningen 
skulle sträcka sig över gränserna på företaget. För att kvalitetssäkra att resultatet från 
studien skulle kunna spegla organisationen i helhet har en diversifierad population 
intervjuats som skiljer sig i ålder, profession, position, kön, och anställningsperiod. 
Validiteten i den kvalitativa metoden uppnås genom att fråga efter det som behövs för 
studien  (Thurén,  2007).  Vidare  har  det  resonerats  om  verkligen  rätt  personer  
intervjuats och om respondenterna berättat deras verkliga uppfattning under 
intervjuerna. Reliabiliteten görs enligt nutida forskning där vikt har lagts vid att hålla 
sig neutral under intervjuerna för att ta in informationen så objektivt som möjligt.  
Den kvalitativa delen anses relevant och tillförlitlig för studien.  
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3 Akzo Nobelkoncernen 
Akzo Nobels historia tog sin början 1777 med det Holmbladske Selskab, numera 
Sadolin, men koncernens historik startade 1994 då holländska Akzo slogs samman 
med  det  svenska  Nobel  Industri.  Koncernen  har  sitt  huvudkontor  i  Amsterdam,  
Nederländerna och har cirka 55 000 anställda i över 80 länder, varav cirka 3600 
anställda på ett 20-tal platser runt om i Sverige. Under 2011 hade koncernen en 
omsättning på cirka 2774 mnkr, där cirka en procent av omsättningen kommer från 
Stenungsundsfabriken (Akzo Nobel, 2012).  
  
Akzo Nobel är världens största färgföretag och en världsledande kemitillverkare. 
Verksamheten är uppdelad i tre verksamhetsområden: färg för konsument och 
hantverkare (Decorative Paints), högteknologisk färg (Performance Coatings) och 
specialkemikalier (Specialty Chemichals). Dessa huvudområden är i sin tur uppdelade i 
14 affärsområden. Specialkemienheten kan delas upp i 5 affärsområden: Surface 
Chemistry, Functional Chemicals, Industrial Chemicals, Pulp & Paper Chemicals, 
Chemicals Pakistan. Affärsenheterna har en ledande position på den internationella 
marknaden för funktions och ytaktiva kemikalier. Dessutom tillverkas kemikalier för 
exempelvis blekning av pappersmassa och initiatorer och katalysatorer för tillverkning 
av polymer(Akzo Nobel, 2012). 
 
Från kemidelen av Akzo Nobels verksamhet återfinns produkter som används till 
vardags såsom tvål, plast, tvätt och rengöringsmedel, glass, färg, soppor, lim och 
asfalt. För Akzo Nobels organisationsstruktur, se nedan figur 3.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur  3.1:  Organisationsschema  Akzo  Nobel  Surface  Chemistry,  skapad  från  
hemsidan (Akzo Nobel, 2012). 
 
Akzo Nobel Surface Chemistry tillverkar ytaktiva ämnen. I Stenungsund ligger Surface 
Chemistry och denna fabrik är inriktad på ytaktiva kemikalier, bland annat tensider. 
Tensider är ett samlingsnamn för ämnen som kan modifiera ytspänningen i 
exempelvis vatten och består av en hydrofil (vattenlöslig) och en hydrofob 

http://www.akzonobel.com/se/om_oss/organisation/specialty_chemicals/functional_chemicals/index.aspx
http://www.akzonobel.com/se/om_oss/organisation/specialty_chemicals/industrial_chemicals/index.aspx
http://www.akzonobel.com/se/om_oss/organisation/specialty_chemicals/pulp_and_paper_chemicals/index.aspx
http://www.akzonobel.com/se/om_oss/organisation/specialty_chemicals/chemicals_pakistan/index.aspx
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(vattenavvisande) del och används i bland annat sköljmedel och rengöringsmedel 
(Akzo Nobel, 2012). 
 
Surface Chemistry Stenungsund tillverkar och förädlar sina produkter i två 
fabriksenheter, Specialtensider (STF) och Emugol (EMU). Produkterna har 
egenskaperna att bland annat kunna emulgera, dispergera, förena, skumma, rena, väta, 
desinfektera och mjukgöra. Kemikalierna används i slutprodukter inom rengörings, 
oljefältsapplikationer, tryckning, färg, sköljmedel, asfalt, gruvdrift och elektronik. Så 
även om ytaktiva ämnen är något helt okänt för många kommer de definitivt i kontakt 
med det dagligen (Akzo Nobel, 2012). 
 
Surface Chemistry har cirka 90 anställda i Stenungsund. Akzo Nobel Surface 
Chemistrys huvudkontor för Europa ligger i Stenungsund där HR (Human Resource), 
CSR (Customer Service) och ledningen för Europa sitter.  Tjänster såsom IT, HR, 
FoU samt ekonomi kan betraktas som inköpta tjänster från Surface Chemistry 
Europe.  
 
För att få en överblick för Akzo Nobel Surface Chemistry Stenungsunds 
organisationsuppbyggnad, se nedan figur 3.2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.1: Organisationsschema Akzo Nobel Surface Chemistry Stenungsund, skapad 
från hemsidan (Akzo Nobel, 2012).       
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4 Teori 
Uppsatsens  fjärde  del  består  av  en  teoridel.  I  denna  del  har  utifrån  utvald  litteratur  
fakta tagits fram för att introducera läsaren kring nutida sanningar om 
förbättringsarbete. Detta för att ge läsaren grundläggande förståelse för hur ett företag 
kan skapa ett nytt arbetssätt och struktur för ett resultatfokuserat förbättringsarbete. 
Kapitlet introduceras med organisationsteori och fortsätter i förutsättningar för att 
kunna bedriva framgångsrikt förbättringsarbete, vidare till olika förbättringsfilosofier 
och avslutas med premisserna för att lyckas implementera ett förbättringsarbete då det 
oftast resulterar i en organisationsförändring. I litteraturstudien sammanfattas och 
presenteras nutida forskning kring ämnet för att fylla ut de luckor som uppfattas 
finnas i litteraturen.  

4.1 Organisationsteori 
För att kunna följa en analys gällande kommunikation, ledarskap och 
förbättringsarbete bör läsaren ha en förståelse för vad en organisation är. 

4.1.1 Organisation 
En  organisation  är  ett  socialt  system  som  är  medvetet  konstruerat  för  att  uppnå  
bestämda mål (Alvesson, 2009). Utrett syftar detta till människors sociala samverkan 
inom system avsiktligt utformade efter mest kostnadseffektiva metod för att lösa en 
uppgift i korrelerat beroende av resurser från omvärlden för att upprätthålla 
verksamheten (Ibid.).  
 
Organisationens kärna är att lösa uppgifter på kvalitetsmässigt bästa sätt, effektivt med 
minsta möjliga resursanvändning (Olsson, 2008; Alvesson, 2009; Bergman och 
Klevsjö 2007). En verksamhet kan organiseras på flera olika sätt för att effektivt 
fördela arbete och ansvar, beslut och befogenheter. De vanligaste 
organisationsformerna är funktionsorganisation, divisionsorganisation, matris–
organisation och funktionell organisation (Olsson, 2008). Men på senare år har nya 
organisationsformer  dykt  upp  som  raserar  hierarkierna  på  företagen  enligt  de  gamla  
organisationsformerna av både kostnadseffektiva skäl och för att förenkla samverkan. 
Exempelvis projektorganisationer och teambaserade organisationer (Ibid.). Enligt 
Alvesson (2009) kan en organisation delas in i två element, informella och formella, 
där de formella elementen utgör skelettet det vill säga ramen i organisationen. 
Innanför dessa ramar finns det dessutom flera informella element som påverkar 
beteendet i organisationer. De informella elementen kan delas in i två centrala drag 
som kan vara till stor mening för de anställdas betydelse. Den första är 
organisationsstruktur som består av värderingar, social sammanhållning och 
grupptryck.  Den andra är organisationens maktförhållande som bygger på individers 
privata mål i anslutning till egenintressen. Det kan finnas samband mellan informella 
element som egenintresse och arbetstillfredsställelsen på jobbet, som subjektivt beror 
av för den egna individens intresse för arbetsuppgifterna (Alvesson, 2009). Enligt 
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Klevsjö (2007) är den personliga utvecklingen ett betydande element hos medarbetare 
men framförallt ett viktigt byggnadsblock för en persons arbetstillfredsställelse (Schön 
et al., 2010). En viktig grundbult är medarbetarens känsla för att lära sig nya saker att 
tydligare kunna se resultat (Liker, 2000). 

Detta studeras vidare i rapporten och begrepp som har en central ställning i den 
moderna organisationsteorin är motivation, kommunikation, beslut och lärande vilka 
behandlas löpande i undersökningen (Thorsvik, 2008). Att införa nya 
förbättringsfilosofier innebär ofta en organisationsförändring. Sett utifrån människans 
obenägenhet att förändra sig och ta ett steg framåt i utveckling kan det verkligen vara 
relevant att ifrågasätta om det ens är möjligt att förändra och utveckla en organisation, 
framför  allt  om  en  organisation  tolkas  som  ett  levande  system  (Wisén  et  al.,  2004).  
Men för att överleva behöver organisationer vara flexibel efter omvärldsförändringar 
(Ibid.). En form av omstrukturering av verksamheter är ”re-engineering” som innebär 
att verksamheten byggs upp kring viktiga affärsprocesser och inte kring byråkratiska 
funktioner (Morgan, 2009). Detta har stött på misslyckanden där den mänskliga 
faktorn stjälper omstruktureringen, vilket resulterar i dåliga produktionssiffror eller 
dålig effektivitet (Ibid.).  

Wisén och Lindblom (2004) beskriver kraftfältsanalysen som en teori vilken bygger på 
att det i varje förändringsprocess finns två lägen – ett nuläge och ett önskvärt läge. 
Processen belyser krafter som stödjer projektet och krafter som motarbetar det där 
motståndskraften öka vid försök att pressa igenom en förändring. Vilket innebär att 
ledningen ska arbeta med motståndet och inte mot det (Wisén et al., 2004).  

Anledningen till varför mål och strategier studeras är för att det antas ha en effekt på 
hur anställda i organisationer tänker och agerar, samt hur organisationer anpassar sig 
efter omvärlden de är placerade och verkar i, det vill mena företagens kultur och 
förändringsbenägenhet. 

4.1.2 Vision 
Wisén och Lindblom (2004) och Liker (2000) redogör för en vision som ett önskvärt 
framtida tillstånd för företaget. Den beskriver vart organisationen är på väg och vad 
den långsiktigt ska uppnå. Ett exempel är ”Put a man on the moon”, John F Kennedy 
(Olsson, 2008; Liker, 2000).  
 
En  organisation  har  ett  syfte  med  dess  existens.  Företag  sätter  då  upp  mål  för  
verksamheten som är en beskrivning av ett önskvärt framtida tillstånd, vilket beskrivs 
nedan (Olsson, 2008; Liker, 2000).  

4.1.3 Mål 

Det är sällan organisationer skapas för att själva vara mål, de är som oftast instrument 
för att uppnå andra mål (Wisén och Lindblom, 2004; Liker, 2000). Det är därför mål 
har blivit ett grundläggande organisatoriskt begrepp eftersom mekaniska uppfinningar 
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i regel används för att utföra målinriktade aktiviteter (Morgan, 2009). Wisén och 
Lindblom (2004) lägger vikt på att mål ska vara så informativa att intressenter direkt 
kan tolka organisationens inriktning och betydelse. Målformuleringen ska ge stöd och 
vägledning vara så informativt att intressenter direkt kan tolka verksamhetens 
inriktning och betydelse. Därefter formuleras delmål, det är viktigt att målen är 
mätbara på något sätt för att kunna följa upp om man når målen och är på väg i rätt 
riktning (Wisén et al., 2004).  

Mål är dynamiska eftersom omvärlden ständigt förändras, men de är statiska under en 
förutbestämd tidsperiod (Wisén et al., 2004). Man skiljer på reella och symboliska mål 
(Magnusson, Kroslid och Bergman, 2003). Reella mål definieras som målsättningar 
som har till uppgift att påverka de anställdas beteende, tjäna som utvärderingskriterier 
eller ge omvärlden en bild av vad organisationen faktiskt arbetar för (Ibid.).  

Enligt Wisén och Lindblom (2004) tyder mycket på att ju längre tidsperspektiv målen 
har desto vagare och otydligare blir de. Därför har det hävdats att långsiktiga mål är 
illa lämpade som styrverktyg, motivationsfaktorer och kriterier för utvärdering. Till 
dessa mål knyter verksamheten en strategi för hur de ska nå dessa mål (Ibid.). 

4.1.4 Strategi 
Strategi kommer från det grekiska ordet ”Strategos” och betyder egentligen 
”krigföring i stort” (Wisén et al., 2004). I generell mening är strategi konsten att 
utnyttja de samlade resurserna för att nå uppsatta mål (Olsson, 2008). Enligt Olsson 
(2008) går det att urskilja två perspektiv på strategi. Generiska strategier hänger först 
och främst ihop med hur en organisation positionerar sig i förhållande till sin 
omvärld. Resursbaserad strategi riktar starkare fokus på interna förhållanden i 
organisationen, närmare bestämt de inslag som ger ett försteg framför andra 
organisationer (Olsson, 2008; Wisén och Lindblom, 2004).  
 
Collins (2011) belyser vikten av att ett företag konsekvent följer ”igelkottskonceptet”, 
bestående  av  tre  cirklar  där  den  första  cirkeln  och  det  primära  är  insikten  av  vad  
företaget kan bli bäst på, men även vad företaget inte kan bli bäst på. Vidare 
poängterar Collins (2011) att om det inte går att bli världsbäst på kärnverksamheten 
ska den inte utgöra grunden för igelkottskonceptet. Vidare behöver organisationen 
identifiera  det  nyckeltal,  vinst  per  ”x”  som  har  enskilt  dominerande  inverkan  på  
resultatet. I den tredje cirkeln måste organisationen identifiera vilken talang den har 
för att veta om den har kompetensen för att bli bäst i världen på kärnverksamheten 
(Collins, 2011). 
 
Amerikanen Michael E Porter utvecklade strategiämnet och definierade tre 
huvudtyper  av  generisk  strategi  som följer  nedan  (Wisén  et  al.,  2004).  Vidare  är  det  
viktigt att förstå konkurrenssituationen organisationen befinner sig och hur intensiv 
den är.  Den första huvudtypen var kostnadsledare som producerar och distribuerar 
produkter på kostnadseffektivast möjliga vis. Den andra var en verksamhet som 
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fokuserar på differentiering och gör något som är unikt för hela branschen som 
exempelvis varumärkesuppbyggnad, god service, och design. Motpolen är den tredje 
huvudtypen  och  är  en  verksamhet  som  inriktar  sig  på  fokusering  vilket  innebär  att  
organisationen koncentrerar hela sin verksamhet på ett avgränsat segment av 
marknaden (Ibid.). 
 
Enligt Collins 2011 är det viktigt att organisationen fokuserar på att ha rätt människor 
ombord i organisationen och få fel människor att stiga av för att företaget ska undvika 
att lägga resurser på att försöka motivera fel människor att förbättra organisationen. 
Vidare poängterar Collins (2011) att det är viktigt att först fokusera på vem som ska in 
i organisationen före frågan om vad företaget ska göra besvaras. Detta förklaras med 
att om strategin och mål först beslutas och individer därefter anställs på de villkoren 
är det ofta så att dem har svårare att acceptera en förändring kring vad företaget ska 
göra. Om däremot rätt människor kommer med från början och att det därefter 
beslutas om vilken väg företaget ska välja kommer minimeras motståndet (Collins, 
2011). 

4.1.5 Effektivitet 
Definitionen av effektivitet är graden av måluppfyllelse i förhållande till 
resursanvändningen (Olsson, 2008; Wisén och Lindblom, 2004). Kortsiktig 
effektivitet  är  beroende  av  att  man  producerar  en  tjänst  eller  vara  till  lägsta  möjliga  
kostnad (Wisén et al., 2004). Kvartalskapitalism har blivit ett reellt begrepp bland 
börsnoterade företag (Olsson, 2008; Wisén och Lindblom, 2004; Liker, 2000). Likner 
tolkar att begreppet syftar på att ägarna inte ser längre en tre månader framåt i tiden 
då de ska avgöra om organisationen är effektiv eller ej. Detta innebär ofta att 
organisationen pressas genom att anställda och maskiner utnyttjad fullt ut. Det blir då 
inga marginaler för lediga resurser. Detta kan skada effektiviteten på lång sikt (Liker, 
2000). 

4.2 Förutsättningar för ett framgångsrikt förbättringsarbete 

”Du kan uppnå vad som helst i livet, förutsatt att du struntar i vem som får äran.”1  

Nedan förklaras och utröns förutsättningar för att kunna driva ett framgångsrikt 
förbättringsarbete, olika förbättringsfilosofier, förändringsarbete samt extra fokus på 
arbetssätt och struktur för att återkoppla till syftet med studien. 

4.2.1 Företagskultur för att kunna driva förbättringsarbete 
En organisationskultur beskriver hur en organisation egentligen fungerar, där 
människor kan utveckla gemensamma mönster av meningar och hållningar som yttrar 
sig i bestämda handlingssätt (Alvesson, 2009; Morgan, 2009). Enligt Thorsvik (2008) 
är ett centralt kännetecken för de flesta definitioner av organisationskultur ett explicit 
fokus på upplevelser, tankar och åsikter som är gemensamma för flera personer i ett 
visst socialt sammanhang (Thorsvik, 2008). Alvesson (2009) pekar på viktiga 
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grunddimensioner i kulturtänkande där begreppet organisationskultur kan användas 
som en variabel eller som en metafor för organisationen. Det senare innebär ett 
teoretiskt underbyggt synsätt med en rik tolkningspotential (Ibid.). 

Viktigt att poängtera är att organisationskultur är betydligt mer än bara 
organisationsformen (Olsson, 2008). Kultur är inte ett bokstavligt ord; det är i sig själv 
en metafor, vilket innebär att det är metaforen bakom metaforen som ska undersökas 
(Morgan, 2009). Inte bara organisationsbegreppet utan även kulturbegreppet är 
metaforiskt (Ibid.). Idén är att bestämma vilken metafor som strukturerar kulturen 
och skapa en bild av den (Alvesson, 2009). Vidare är kompassen en utbredd metafor 
för kultur i organisationsforskningen. Den pekar på den förmåga att peka ut riktningar 

i systemet med gemensamma värderingar har, en förmåga som kan ses som kärnan i 
organisationskultur (Ibid.).  

Morgan (2009) beskriver att en huvudsaklig styrka med kulturmetaforen är att den 
riktar vår uppmärksamhet på den symboliska betydelse som praktiskt taget varje 
aspekt av organisatoriskt liv uppvisar. Det innebär att även den mest konkreta och 
rationella aspekt av en organisations sociala konstruktioner och innebörder som är 
avgörande för en förståelse av hur en organisation fungerar från dag till dag. 
Exempelvis under möten kan attityder, respekt och fruktan berätta mycket om 
kulturen i organisationen (Morgan, 2009).  

En organisationsförändring är ett resultat av en förändring inom organisationen som 
ofta kommer till följd av ledningens beslut. Genom att inför nya ledningsfilosofier 
som exempelvis TQM, Lean Production, Sex Sigma, Kaizen, Business Excellens 
resulterar detta ofta i förändringar. För att dessa ledningsfilosofier ska kunna 
implementeras på bästa möjliga sätt krävs det att organisationskulturen är mottaglig 
för de nya ledningsfilosofierna (Black och Revere, 2006).  

Enligt Dahlgaard och Dahlgaard-Park (2006) är det en grundförutsättning att förändra 
företagskulturen från att vara passiv och defensiv kultur till en förebyggande och 
öppen  kultur  där  kunden  står  i  centrum,  organisationen  arbetar  med  ständiga  
förbättringar oh att allas delaktighet är applicerat i alla delar av organisationen (Black 
och Revere, 2006). Detta förutsätter vidare att organisationen lägger fokus på rätt 
ledarskap, effektivt kundfokus, ägarskap och partnerskap (Dahlgaard och Dahlgaard-
Park, 2006). Vidare menar Dahlgaard och Dahlgaard-Park (2006)för att kunna lyckas 
med att driva förbättringsarbete krävs en företagskultur där samtliga medarbetare 
proaktivt arbetar med att reducera förluster och att hjälpa varje partner (interna och 
externa kunder och leverantörer).  

Det är viktigt att alla i organisationen förstår att hens bidrag är avgörande för teamet 
där man ingår och för kunden (ibid). Detta innebär att vara med både fysiskt och 
psykiskt  för  att  kunna  utföra  arbetet  så  effektivt  som  möjligt.  Framgång  med  
förbättringsarbetet beror därmed av allas fulla delaktighet och ett ledarskap som 

1Harry S. Truman, (Collins, 2011) s.33 
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skapar förutsättningar för ett framgångsrikt förbättringsarbete (Dahlgaard och 
Dahlgaard-Park, 2006).   

Collins (2011) belyser vikten av att ha en företagskultur med disciplinerade människor 
som handlar disciplinerat, och som näst in till fanatiskt står fast vid igelkottskonceptet. 
En disciplinerad kultur innebär en dubbelhet som kräver att medarbetarna håller fast 
vid  ett  konsekvent  system,  men  som  ger  dem  frihet  och  ansvar  inom  systemets  
ramverk (Collins, 2011).  

4.2.2 En kreativ arbetsplats 
Organisationens ledarskapsförmåga är kritisk för att främja kreativa medarbetare som 
kan bidra med sin kreativitet för att lösa problem på arbetsplatsen (Cangemi och 
Miller, 2007). Enligt Cangemi och Miller (2007) misslyckas ofta ledningen med att 
involvera medarbetarna som är närmast problemet i beslutstagande. Korta 
projekttider ökar stressen för att hitta snabba lösningar, och det börjar sökas efter 
syndabockar istället för lösningar (Cangemi och Miller, 2007). Vidare poängterar 
Cangemi och Miller (2007) att detta resulterar i minskad tillit, reserverade medarbetare 
som är motvilliga att komma med kreativa idéer efter som deras idéer bortses från, 
nedvärderas, tas upp av ledningen utan återkoppling till idégivaren. 

Nyckeln till att lyckas med ständiga förbättringar är enligt Cangemi och Miller (2007) 
att välja rätt individer, förse de med rätt träning och placera de i en organisation som 
drar nytta av transparenta och förtroendefulla tillvägagångssätt och som kan dra fördel 
av alla olika talanger och den kompetens som existerar inom organisationen (Liker, 
2000).  

Framgångsrika organisationer uppmuntrar arbetarnas ägarskap för företaget och 
skapar en stark känsla av arbetstagarens tillit och förtroende för organisationen. 
Vidare svarar organisationen konsekvent och positivt på de insatser och input från 
medarbetarna (Cangemi och Miller, 2007). Uttryck som ”problem” uttalas som 
”möjligheter till förbättringar”, och ett lugnt och långsiktigt perspektiv övervinner 
stress. Detta resulterar i en organisation som genom öppenhet kring information till 
medarbetarna, faciliterande ledare som ingiver kunskap kring valda processer och som 
uppmuntrar delaktighet (Cangemi och Miller, 2007). 

Collins (2011) betonar vikten av att skapa en miljö där människor utrymme att bli 
hörda, då det slutligen kommer leda till att sanningen får utrymme. Detta kan göras 
genom att leda genom frågor och inte svar, genom att skapa dialog och debatt men 
inte tvång, genom kritiska analyser utan att skuldbelägga någon samt via ett system 
som lyfter upp information och fakta till ytan (Collins, 2011). 

Framgångsrikt förbättringsarbete baseras på öppenhet och innovation. Det börjar och 
slutar med ledarskap där ledaren förstår vikten av och bryr sig om korrelationen 
mellan medarbetares positiva självförtroende och deras beteende (Cangemi och Miller, 
2007). Cangemi och Miller (2007) förklarar vidare att en organisation kan öka 
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produktiviteten hos medarbetarna genom att tydliggöra de förväntningarna som 
medarbetarna har på ledarna och vice versa.  

Enligt en undersökning gjord på över 70 forskningsrapporter om kvalitet och 
kvalitetsledning var det ur ett personalutvecklingsperspektiv viktigt att fokusera på 
team, team baserade initiativ och kompetensutveckling (Satish och Surendra, 2002). 
På medarbetarnivå skulle fokus riktas mot ägandeskap, ansvarsfördelning, 
igenkännande och belöningssystem medan det på ledningssidan skulle arbetas med ett 
tydligt ledarskap och att förmedla all tillförlitlig information till medarbetarna (Satish 
och Surendra, 2002). Ett bra ledarskap är ett faciliterande ledarskap där prioriteringar 
görs längs med koordineringen av aktiviteter för att slutföra nödvändiga åtgärder 
(Satish och Surendra, 2002).  

4.2.3 Bygg in kvalitet hos medarbetarna från början 
Enligt Dahlgaard och Dahlgaard-Park (2006) är det första steget till ett framgångsrikt 
förbättringsarbete att bygga in kvalitet hos medarbetarna, vilket är essentiellt och 
nödvändigt för att kunna förbättra partnerskap, processer och produkter. För att 
lyckas med detta behöver ledningen förstå de anställdas behov (Cangemi och Miller, 
2007) samt att bygga kvalitet i människor inte är det samma som att bygga kompetens 
hos människor (Dahlgaard och Dahlgaard-Park, 2006). En undersökning som gjordes 
på mer än 40 000 industriarbetare resulterade i tre behov hos medarbetarna. Dessa var 
full uppskattning för utfört arbete, en känsla av delaktighet och välvillig hjälp med 
personliga frågor (Cangemi och Miller, 2007). 

För att bygga kvalitet i människor behöver ledningen fokusera på kärnvärden (KV) 
och kärnkompetens (KK). Vidare kommer ledningen inte kunna dra nytta av KK om 
inte KV ingår i kvalitetsstrategin. Enligt Dahlgaard och Dahlgaard-Park (2006) är 
exempelvis tillit en förutsättning för kommunikation och dialoger, för att kunna bygga 
relationer, utveckla kompetens och kapacitet samt för att kunna bygga en kultur som 
präglas  av  delaktighet.  Detta  resulterar  i  ett  klimat  som  präglas  av  frihet  och  
kreativitet, som tillfredsställer det grundläggande behovet av att känna sig betydelsefull 
(Cangemi och Miller, 2007). Vidare poängterar Dahlgaard och Dahlgaard-Park (2006) 
att även om medarbetare får möjligheten att deltaga i beslutsfattande processer, 
kommer motivationen påverkas negativt om deras åsikter inte respekterats i dessa 
processer.  

KV kan enligt Dahlgaard och Dahlgaard-Park (2006) definieras som de egenskaper 
som behövs för att tillfredsställa en individs själsliga behov som exempelvis ärlighet, 
lojalitet, integritet, godhet, tillit, respekt etc.  

KK kan enligt Dahlgaard och Dahlgaard-Park (2006) kan definieras som de 
egenskaper som behövs för att tillfredsställa en individs mentala behov och kan delas 
in i emotionella kompetenser (EK) och intellektuella kompetenser (IK). Enligt 
Dahlgaard och Dahlgaard-Park (2006) kan IK förklara 10 procent av ett företags 
framgång medan 90 procent kan förklaras med EK.  EK kan beskrivas som en 
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individs förmåga att känna, se, lyssna, vara medveten, att uppfatta etc. medan IK 
relaterar till den logiska och rationella delen för att kunna förstå, analysera, dra 
slutsatser etc.  

Dahlgaard och Dahlgaard-Park (2006) belyser vikten av tillit mellan ledningen och 
medarbetarna för att belöningssystem ska fungera. Ett belöningssystem kommer 
annars ha motsatt effekt på motivationen om ledningsklimatet är styrande istället för 
stödjande.  

Dahlgaard och Dahlgaard-Park (2006) beskriver tillit utifrån Konosuke Matsushita 
som förklarar att ledningen måste lita på sina medarbetare om de förväntar sig att 
medarbetarna ska lita på ledningen. Vidare ska ledningen ha full tillit i deras förmåga 
att lära och deras potential för personlig utveckling för att medarbetarna ska ha fullt 
förtroende för ledningens kompetens och integritet.  

Endast kombinationen av och tillfredsställelsen av varje medarbetares mentala och 
själsliga behov kommer göra individen glad och nöjd (Dahlgaard och Dahlgaard-Park, 
2006).   

4.2.4 Ledarskap 
Alvesson (2010) tolkar ledarskap som att ”transformera efterföljare, skapa visioner av 
målen så att de kan uppnås, och formulera vägen dit för medlemmarna så att de kan 
nå målen” (Thurén, 2007). Enligt senare tids ledarskapsteorier utvecklades tanken om 
att transaktionellt ledarskap handlar om chefskap, medan det riktiga ledarskapet 
klassas som transformativt ledarskap. Med detta menas att chefskapet omfattas av 
planerings- och budgetarbete under stabila förhållanden medan ledarskap består av att 
orientera och leda genom inspirerande kommunikation och agerande (Thurén, 2007). 
Det finns olika typer av ledare där den visionära ledaren fängslar sin omgivning med 
karisma och talang medan den emotionella ledaren bygger relationer med 
omgivningen, medan den coachande ledaren hjälper till att strukturera tänkandet och 
reflektera kring situationer (Alvesson, 2010; Groves, 2006; Lattuch och Young, 2010). 
Vidare  definierar  Cangemi  och  Miller  (2007)  ledarskap  som  att  visa  genuin  
angelägenhet för andra än oss själva medan vi når våra uppsatta mål genom tanken att 
vi får tillbaka det vi ger.  

Liker (2000) belyser vikten av att odla ledare internt inom företaget för att dra nytta av 
kunskapen om organisationen och att dessa ledare ska ta steget ut och inte bara utföra 
sina tilldelade uppgifter utan även agera förebilder för organisationens filosofi (Ibid.). 
Enligt samtliga böcker som studerats i det här projektet, förutom Thurén (2007),  
finns det flera olika definitioner på ledarskap då begreppet är mångfasetterat, men 
majoriteten av ledarskapsforskare är överens om att ledarskap är avgörande för att en 
organisation ska nå framgång. (Sehat, 2011) menar att ledarskap inom ständiga 
förbättringar innebär att motivera och inspirera medarbetarna till att följa ledaren. I 
takt med att ledarskapet uppfattas som en process viktas även en efterföljares roll som 
en medproducent till ledarskapet (Thurén, 2007). 
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Collins (2011) beskriver ”nivå 5” ledare som essentiella för ett företags framgång. 
Nivå 5 ledare har en paradoxal mix av professionell vilja och ödmjukhet. De uppvisar 
en övertygande anspråkslöshet, är lågmälda och självutplånande. Det ska dock inte 
förväxlas med lyhört ledarskap då nivå 5 ledare enligt Collins (2011) har ett närmast 
fanatiskt behov av att uppnå bestående resultat.  

Enligt Black och Revere (2006) är det essentiellt för en ledare att varje dag vara 
hängiven till kontinuerliga kvalitetsförbättringar, annars är det slöseri med tid och 
resurser att försöka implementera förbättringsarbete. 

4.3 Förbättringsfilosofier, arbetssätt, metoder och verktyg 

Andersson et al. (2006) beskriver John Godfrey Saxe´s kända fabel ”The blind men an 
the elephant” där det var sex blinda män som skulle skapa sig en bild av en elefant. De 
blinda männen gick fram en och en och kände på elefanten för att kunna föreställa sig 
hur en elefant ser ut. Den första blinda mannen närmade sig elefanten från sidan och 
kände på hans hårda sida vilket han på följande utbrast att det är en vägg. Den andra 
blinda mannen kände på beten och utbrast att en elefant är som ett spjut. Den tredje 
blinda mannen råkade komma åt elefantens snabel och utbrast att en elefant liknar en 
orm. Den fjärde blinda mannen räckte ut handen och kände på elefantens knä och sa 
att elefanten är som ett träd. Den femte blinda mannen kände på örat och sa att 
elefanten är som en fan. Den sista blinde mannen kände på elefantens svans och 
jämförde elefanten med ett rep. De diskuterad därefter ljudligt och envist utan att 
komma överens, för varje blind man hade delvis rätt men samtliga hade även fel. 
Elefanten kan i denna fabel vara en metafor för den ultimata förbättringsfilosofin och 
de blinda männen representeras förbättringsgurus inom kvalitetsarbete som Juran, 
Deming, Crosby etc. På samma sätt som i fabeln när varje blind man beskriver sin en 
del  av  en  helhet  har  förbättringsfilosofier  presenterats  som  TQM,  Sex  Sigma,  Lean  
Production, Kaizen, Lean Sex Sigma för att försöka beskriva en helhet utifrån en del 
(Andersson et al., 2006). Det är därför viktigt att skapa en struktur som fokuserar på 
hela ”elefanten” för att nå ett framgångsrikt förbättringsarbete. 

Enligt Lafferty och McAdam (2004) är det svårt att argumentera för att någon av 
dagens förändringsmetodiker eller filosofier är nya. Sex Sigma kan exempelvis ses som 
en mekanisk utveckling av TQM (Lafferty och McAdam, 2004). I arbetet med 
ständiga förbättringar har olika förbättringsprogram införts i diversifierade 
organisationer med varierande resultat. Nedan presenteras några av de mest kända 
och accepterade ledningsfilosofierna.   

4.3.1 TQM 

TQM har sedan 1980-talet varit i centrum som en form av ledningsstrategi för att 
förbättra verksamheten och härrör från den Japanska kvalitetsevolutionen (Satish och 
Surendra, 2002; Black och Revere, 2006). TQM är en akronym för Total Quality 
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Management och den svenska motsvarigheten benämns offensiv kvalitetsutveckling 
(Bergman och Klefsjö, 2007). TQM innebär enligt Bergman och Klefsjö (2007) en 
ständig strävan efter att uppfylla, och helst överträffa kundernas behov och 
förväntningar (Satish och Surendra, 2002; Dahlgaard och Dahlgaard-Park, 2006). 
Detta ska ske till lägst möjliga kostnad genom ständiga förbättringar som präglas av 
engagemang hos medarbetarna och ett gemensamt fokus på organisationens 
processer.  

Dahlgaard och Dahlgaard-Park (2006) definierar TQM som en företagskultur 
karakteriserad av ökad kundtillfredsställelse genom ständiga förbättringar, där alla 
anställda är aktivt delaktiga. Enligt Bergman och Klefsjö (2007) ses offensiv 
kvalitetsutveckling där arbetssätt, värderingar och verktyg bildar en helhet och 
tillsammans möjliggör högre kundtillfredsställelse och mindre resursåtgång.  De 
vanligaste förbättringsverktygen inom TQM är de sju kvalitetsverktygen (Arnheiter 
och Maleyeff, 2005; Bergman och Klefsjö, 2007). Enligt Jaideep et al. (2004) saknar 
dock TQM en tydlig struktur för att effektivt kunna utnyttja framtagna arbetssätt, 
principer och verktyg.  

Black och Revere (2006) hävdar att TQM är en paraply metodologi för 
organisationers totala förbättringsarbete vilket härstammar från W. Edwards Deming 
och hans inriktning för att återuppbygga Japans produktion på 1950-talet. Vidare 
menar Black och Revere (2006) att förbättringsfilosofin Sex Sigma i både principer, 
arbetssätt  och  verktyg  urspringer  från  TQM.  Däremot  är  TQM  ingen  statisk  
ledningsfilosofi utan ett resultat av en kvalitetsevolution som startade i Japan för cirka 
50 år sedan där ständiga förbättringar stegvis blivit den viktigaste ledningsprincipen. 
(Dahlgaard och Dahlgaard-Park, 2006). Enligt Dahlgaard och Dahlgaard-Park (2006) 
är TQM en ledningsfilosofi vars innehåll kontinuerligt måste förändras när nya teorier 
och resultat visar på bättre sätt att leda och föra verksamheten framåt.   

Enligt  Bergman och  Klefsjö  (2007)  är  det  essentiellt  att  ledningen  ger  sitt  fulla  stöd  
och engagemang för kvalitetsfrågor. Detta innebär att ledningen måste gå i spetsen 
genom  att  vara  förebilder  och  praktiskt  utföra  och  aktivt  delta  i  arbetet  (Dahlgaard  
och  Dahlgaard-Park,  2006).  Vikten  av  detta  beror  på  att  ledningens  agerande  
återspeglas hos medarbetarna mer än det verbala budskapet (Bergman och Klefsjö, 
2007).  

TQM har fem grundpelare som ledningssystemet vilar på och har ett starkt fokus 
utifrån kunden (Bergman och Klefsjö, 2007).  Vidare menar Black och Revere (2006) 
att TQM:s principer och grundpelare är uppbyggda kring att företag är sammansatta 
processer som börjar med kunden och slutar med högt tillfredsställda kunder.  Detta 
återspeglas  i  den  första  grundpelaren  ”att  sätta  kunden  i  centrum”  och  är  centralt  i  
TQM då kvalitet behöver värderas av kunderna och bedöms utifrån deras behov och 
förväntningar (Berman och Kelfsjö, 2007). Detta innebär vidare att organisationen har 
som central uppgift att ta reda på vad kunden vill ha och systematiskt under 
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tillverkning och utveckling av tjänster och varor uppfylla och helst överträffa 
kundernas behov och förväntningar (Berman och Kelfsjö, 2007).  

Den andra hörnstenen är att basera beslut på fakta och kräver kunskap om variation 
för att kunna identifiera och skilja bakgrundsbrus mot verkliga orsaker (Bergman och 
Klefsjö, 2007). Det fokuseras även på att samla in, strukturer och analysera olika typer 
av information, vilket kan göras med hjälp utifrån de sju förbättringsverktygen (7QC) 
och de sju ledningsverktygen (7QM) (Ibid.).  

Den tredje hörnstenen är att arbeta med processer som enligt Bergman och Klefsjö 
(2007) beskrivs som ett nätverk av sammanhängande aktiviteter som upprepas i tiden. 
Processens uppgift är att omvandla resurser till resultat för att tillfredsställa processens 
kunder på mest resurseffektivaste sätt tillgängligt (Ibid.).  

Den fjärde hörnstenen inom TQM är att ständigt arbeta med förbättringar och är en 
effekt av att de externa kundkraven på kvalitet ökar, en accelererande högteknologisk 
utveckling samt att nya former för affärsverksamheter skapas (Bergman och Klefsjö, 
2007). Dessutom ur ett kostnadsekonomiskt perspektiv då det alltid finns ett sätt att 
frambringa högre kvalitet till en lägre kostnad (Ibid.).   

Den femte hörnstenen inom TQM är att skapa förutsättningar för delaktighet. Detta 
betyder enligt Bergman och Kelfsjö (2007) att organisationen och ledarna inom 
organisationen dagligen måste skapa gynnsamma förutsättningar för samtliga av 
organisationens medarbetare att kunna vara delaktiga, aktivt delta i förbättringsarbete 
och kunna påverka beslut (Black och Revere, 2006). 

Detta poängteras vidare av Bergman och Klefsjö (2007) genom att trycka på 
människans behov av att veta och känna att hen är behövd och att när en människa 
med frihet ges ansvar skapas resurser som annars inte hade funnits (Ibid.). Det 
kompletteras med vikten av information för att kunna ta ansvar då en människa med 
information inte kan undgå att ta ansvar medan en människa utan information fråntas 
möjligheten att ta ansvar (Ibid.). 

TQM har kritiserats för att inte ge några märkbara förbättringar, vara resurskrävande 
och uppfattas vara oklart som begrepp (Satish och Surendra, 2002. Black och Revere, 
2006). Vidare menar Black och Revere (2006) att ofta hade företagsledningen svårt att 
svårt att förstå begreppet TQM och inte heller se någon tydlig koppling till monetära 
besparingar, vilket resulterade i att TQM uppfattades otillräckligt. 

4.3.2 Kaizen   
Kaizen är ett avsiktligt och systematiskt kvalitetsarbete för att få till stånd små 
ständiga kvalitetsförbättringar (Bergman och Klefsjö, 2007; Wittenberg, 1994). Kaizen 
består av två ord ”kai” och ”zen”, vilka betyder förändra och bra. Kaizen är ett av 
Toyotas fem kärnvärden och betyder ständiga förbättringar och konceptet utvecklades 
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av Masaaki Imai. Budskapet är att eftersom ingen process någonsin kan bli helt 
perfekt finns alltid möjligheter till förbättringar (Bergman och Klefsjö, 2007; 
Wittenberg, 1994). 

Enligt Bergman och Klefsjö (2007) har Kaizen ett långsiktigt fokus och strävar efter 
att kontinuerligt minimera förluster och med förluster menas de aktiviteter som inte 
skapar värde för kunderna. Kaizen kräver klarhet kring vad som ska uppnås och 
skapar klara mål för vad som ska uppnås (Wittenberg, 1994).  

Inom Kaizen kan det användas olika arbetssätt och verktyg för att uppnå ständiga 
förbättringar (Bergman och Klefsjö, 2007). Exempelvis verktyget fem ”Fem varför” 
för att hitta rotorsaken och arbetssättet ”5S” för att skapa ordning och reda med 
syftet att tydliggöra icke värdeskapande aktiviteter (Wittenberg, 1994). 

4.3.3 Sex Sigma 

Sex Sigma är ett arbetssätt som använder statistiska metoder på ett systematiskt sätt 
eliminera variation (Beruvides et al., 2012) och genom att alltid utgå från fakta arbeta 
med ständiga förbättringar (Bergman och Klefsjö, 2007). Målet med Sex Sigma är att 
markant reducera oönskad variation som direkt kan leda till en reduktion av kostnader 
eller förbättrad kundtillfredsställelse (Bergman och Klefsjö, 2007; Henk och Mast, 
2006; Beruvides et al., 2012).  

Enligt Henk och Mast (2006) är Sex Sigma ett kvalitetsförbättringsprogram för företag 
som utgår från kunden, faktabaserat beslutstagande och fokus på besparingar på sista 
raden. Programmet föreskriver att förbättringsarbete ska genomföras genom ett 
projekt till projektutförande (Henk och Mast, 2006). Sex Sigma projekt reducerar 
processvariation, minskar kostnaderna, förbättrar produkt och servicekostnaderna, 
eliminerar slöseri och lönsamheten samt ökar kundtillfredsställelsen genom ett 
systematisk, statistiskt och effektiv tillvägagångssätt (Ray och Das, 2010). Detta görs 
genom att Sex Sigma projekt siktar på att genomföra förbättringar genom att 
identifiera faktorer som påverkar kritiska kvalitetsegenskaper(CTQ) (Henk och Mast, 
2006). Enligt Henk och Mast (2006) refereras de få viktigaste faktorerna som påverkar 
till som ”X”:s rotorsaker och definieras som dom faktorer vars effekt dominerar 
effekten av totala antalet faktorer.   

Sex Sigma begreppet kommer från Motorolas förbättringsprogram under 1980-talet 
där fokus låg på att reducera oönskad variation (Henk och Mast, 2006). Detta begrepp 
blev till en arbetssätt och ses idag som en förbättringsfilosofi vilken har anammats av 
stora företag som General Electric, IBM, Toshiba, Nokia och hjälpt till att generera 
stora besparingar (Bergman och Klefsjö, 2007).   

Sex  Sigma  symboliserar  målet  att  ha  maximalt  3,4  felaktiga  resultat  av  en  miljon  
möjligheter till fel (Bergman, Kroslid och Magnusson, 2009). Detta eftersom oönskad 
variation är en viktig orsak till kostnader och missnöjda kunder. Genom att reducera 
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variation i viktiga kvalitetsparametrar utifrån kundens synsätt kan man åstadkomma 
stora kvalitetsförbättringar (Bergman, Kroslid och Magnusson, 2009). Sigma tecknet 
är en beteckning för standardavvikelse och för en tillverkningsprocess som är i 
statistisk jämnvikt så ska avståndet från processens medelvärde till närmaste 
toleransgräns vara minst sex gånger processens standardavvikelse (Bergman, Kroslid 
och Magnusson, 2009). Defakto är att processen ofta störs av både en slumpmässig 
variation och en systematisk variation (Bergman, Kroslid och Magnusson, 2009). Det 
anses vara så att så länge denna systematiska variation inte avviker mer än 1,5  från 
målvärdet är processen acceptabel, vilket innebär att avståndet till toleransgränserna 
alltid är minst 4,5  (Bergman, Kroslid och Magnusson, 2009).  

Med ett konkret mål erbjuder Sex Sigma ett systematiskt arbetssätt att åstadkomma 
förbättringar (Bergman och Klefsjö, 2007. Henk och Mast, 2006). Kärnan utgår från 
en systematiserad metodik och arbetsgång för förbättringsarbete. Modellens akronym 
DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve och Control) är en cyklisk process som 
innehåller flera olika arbetssätt och verktyg (Bergman och Klefsjö, 2007).  

Det behöver skapas en förståelse och kunskap hos medarbetarna som ska arbeta med 
förbättringar om erforderliga verktyg och arbetssätt (Bergman och Klefsjö, 2007). Sex 
Sigma erbjuder ett strukturerat och systematiserat utbildnings- och träningsprogram 
för förbättringsledare på olika nivåer. Det essentiella är att den teoretiska kunskap 
snabbt översätts i praktiskt förbättringsarbete, vilket saknats i andra satsningar på 
utbildningar (Bergman, Kroslid och Magnusson, 2009).  

Sex Sigma har en organisationsstruktur, bestående tre olika utbildningsnivåer och fem 
olika hierarkiska roller (Bergman och Klefsjö, 2007; Henk och Mast, 2006; Lafferty 
och McAdam, 2004). Enligt Ray och Das (2010) kommer implementeringskostnader 
för Sex Sigma utbildnings- och utveckling uppkomma under de tre till fem första åren 
som ett resultat av att det inte går implementera Sex Sigma snabbt och utan kostnader.  

Bergman et al. (2009) beskriver Sex Sigma hierarkin utifrån den högsta nivån där en 
champion, som är en erfaren förbättringsledare som agerar mentor för 
förbättringsledarna, besitter stor kunskap om Sex Sigma. Nästa nivå under är Master 
Black Belt (BB) som är en strategisk förbättringsledare har BB kvalifikationer och är 
heltidsanställda utbildare inom Sex Sigma. De agerar även som mentorer för BB och 
Green Belts (GB). BB är nästa nivå under Master BB och är förbättringsledare i 
organisationer med ett dagligt ansvar att driva förbättringsarbete enligt Sex Sigma 
metodiken (Bergman och Klefsjö, 2007; Henk och Mast, 2006). Dessa är 
förbättringsexperter och måste i regel genomföra fyra förbättringsprojekt med en total 
kostnadsbesparing på 2 000 TKR årligen. Nivån under BB kallas Green Belts och är 
oftast ingenjörer, inköpare, planerare och chefer med ett ansvar att bidra till 
förbättringsarbetet. Under GB finns den första nivån White Belts (WB) vilka oftast är 
operatörer, men där så många som möjligt inom företaget ska få möjligheten att bli en 
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WB eftersom de får en grundläggande utbildning inom förbättringsarbete och Sex 
Sigma (Bergman et al., 2009).   

Enligt Andersson et al. (2006) är en tydlig infrastruktur med distinkta roller och 
ansvarsområden en förutsättning för att kunna etablera ett framgångsrikt 
förbättringsarbete. Hierarkin av ansvar och roller inom Sex Sigma som beskrivs ovan 
är även en grundläggande utgångspunkt för framgångsrikt förbättringsarbete parallellt 
med ledningens totala delaktighet och engagemang.  

Sex Sigma program kräver ledningens totala hängivenhet och deltagande för att lyckas 
(Ray  och  Das,  2010).  Vidare  står  Sex  Sigma  inför  en  utmaning  att  utvidga  
delaktigheten och på samma gång förbättra processen (Lafferty och McAdam, 2004). 
Vidare menar Lafferty och McAdam (2004) att eftersom Sex Sigma innebär ett 
tekniskt koncept som icke teknisk personal kan ha svårt att ta till sig vilket förhindrar 
delaktighet på alla nivåer. 

Sex Sigma har fått kritik för att inte involvera alla medarbetare och att det inte hjälper 
till att öka kundtillfredsställelsen (Satish och Surendra, 2002). 

4.3.4 Lean Production 

Lean Production är en förbättringsfilosofi som inom flertalet företag utvecklats till ett 
ledningssystem (D áz och Fuentes, 2011). Det grundläggande tankesättet är att 
eliminera slöseri och skapa värde för kunderna på mest resurseffektivast möjliga sätt 
(Bergman och Klefsjö, 2007). Som slöseri räknas överproduktion, väntan, transport 
och onödiga rörelser, felaktiga processer, lager, producera och omarbeta defekta 
enheter samt säkerhetsbrister (Liker, 2000). Detta innebär att allt som inte skapar ett 
värde för nuvarande eller framtida kunder är ett tänkbart slöseri (Bergman och 
Klefsjö, 2007). 

Begreppet Lean Production fick sin uppmärksamhet i väst med boken ”The machine 
that changed the world” på 1990-talet (D áz och Fuentes, 2011). En stor del av denna 
boks resultat är hämtade från Toyota och deras arbetssätt. Toyotas framgångssaga kan 
spåras tillbaka till Toyotas grundare Kiichiro Toyoda (1894-1952) (Bergman och 
Klefsjö, 2007). Redan på 1930-talet lade han fram idéer om Just-In-Time. Vidare fick 
Taiichi Ohno i början av 1950-talet i uppdrag att öka produktionen tiofaldigt och åkte 
över  till  USA  för  att  undersöka  och  ta  lärdom  av  framgångarna  hos  Ford  i  USA  
(Liker, 2000). Toyota tog även inspiration från Japanska kvalitetsrörelser och var på 
1960-talet  i  storleksordning  med  Volvo  eller  SAAB.  År  2003  hade  Toyta  en  större  
lönsamhet än den totala lönsamheten hos ”the big Three” (Bergman och Klefsjö, 
2007).  

Lean Production är till stor del hämtat från Toyota och Toyotas produktionssystem 
TPS (Liker, 2000). Enligt Liker (2000) har flertalet företag har under 1990 och 2000-
talet försökt kopiera Toyotas förbättringssystem men inte nått upp till de framgångar 
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som Toyota gjort. Detta kan förklaras med att Toyotas framgång inte bara beror på 
produktionssystemets utformning utan även är starkt kopplad till Toyotas 
ledningskultur och deras ledningsprinciper som är viktigt hos Toyota. Liker (2000) 
beskriver Toyotas system i 14 principer där författaren kortfattat sammanfattat ett 
urval av dessa.  

Den första principen är att basera besluten på långsiktigt tänkande, även då det sker 
på bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål och är en av de mest elementära 
faktorerna för att nå framgång (Liker, 2000). Organisationen måste ha tålamod och 
anamma ett långsiktigt tänkande snarare än att jaga kortsiktiga resultat. Liker (2000) 
poängterar att om personer och företag följer sina egenintressen kommer tillgång och 
efterfrågan på ett magiskt sätt att leda till innovation, ekonomisk tillväxt och ett 
allmänt ekonomiskt välmående för mänskligheten (Liker, 2000). 

Den andra principen är att skapa kontinuerliga processflöden som för upp problemen 
till  ytan  där  syftet  är  att  tydliggöra  flödet  genom  företagets  processer  och  eliminera  
icke värdehöjande aktiviteter (Liker, 2000). 

Princip nummer sex handlar om att lägga standardiserade arbetssätt till grund för 
ständiga förbättringar och personalens delaktighet (Liker, 2000). Företagsledare tror 
ofta att standardisering endast handlar om att hitta det bästa vetenskapliga 
arbetssättet. Masaaki Imai förklarade i sin bok Kaizen, att det är omöjligt att förbättra 
sina processer innan de är standardiserade. Detta då standardiserat arbetssätt är 
nyckeln till inbyggd kvalité i systemet (Ibid.). 

Den tionde principen fokuserar på att utveckla enastående människor och team som 
följer företagets filosofi. Syftet med ett teamorienterad system är enligt Liker (2000) 
att även om var och en av medarbetare utför det förädlande arbetet så är det hela 
teamet som samordnar arbetet, motiverar varandra och lär sig av varandra. Team är 
viktiga för att människor ska känna sig trygga genom att de tillhör en gemenskap.  
 
Genom att delegera ett visst ansvar och befogenheter till varje medarbetare skapas en 
känsla av att vara behövd av företaget. Om ledningen ger utmanande arbetsuppgifter 
skapas motivationen för att komma till jobbet varje dag. Genom att komplettera 
ovanstående med ständig feedback på framsteg och belöningar kommer motivationen 
för att ständigt förbättra sig (Ibid.). 

Den tolfte principen innebär att man måste gå och se med egna ögon för att verkligen 
förstå situationen (genchi genbutsu) (Liker, 2009).  Företaget ska uppmuntra kreativt 
tänkande och nytänkande ska vara ett måste. Men för att detta ska vara möjligt krävs 
kunskap och förståelse för hur allting fungerar. Detta kan nås genom att ha som krav 
att alla anställda ska förstå flödesprocesserna, standardiserat arbetssätt etc. på djupet. 
Eftersom detta skapar förutsättningar för att kritiskt kunna analysera och bedöma vad 
som händer (Ibid.). 
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Princip nummer 13 lägger vikt vid att beslut ska fattas långsamt och i konsensus där 
samtliga alternativ noga ska övervägas och därefter verkställas snabbt. Enligt Liker 
(2000) är det viktigt att göra ett noggrant förarbete genom att man diskuterar problem 
och potentiella lösningar med samtliga berörda för att samla in idéer och slutligen 
bestämma sig om vilket alternativ som är lämpliga.  

Genom att göra detta kan all fakta lyftas fram som skulle kunna leda till problem 
längre fram om man inte tog hänsyn till dessa under planeringen. Genom att engagera 
samtliga parter i beslutsprocessen så att man röjer eventuella motsättningar. Dessutom 
lär sig alla inblandade mycket om den planerade åtgärden redan innan någonting 
planeras och implementeras. 

Lean har fått kritik för att reducera flexibilitet, överbelastar flödeskedjan samt att det 
inte är applicerbart inom alla industrier (Satish och Surendra, 2002). 

4.3.5 Lean Sex Sigma 

Det har på senare år blivit erkänt att Lean Production och Sex Sigma som 
förbättringsprogram kompletterar varandra (Carreto et al., 2010). Tillsammans utgör 
dessa två koncept Lean Sex Sigma (LSS) och möjliggör att kunna en tydligare 
arbetsmetodik där rätt verktyg lätt kan väljas för att lösa allt från enkla problem till 
komplexa projekt. LSS fokuserar på att reducera variation i kvalitet och maximera 
andelen värdeadderande aktiviteter i samtliga delar av verksamheten (Arnheiter och 
Maleyeff, 2005).  

De olika förbättringsfilosofierna ska dock inte köras parallellt utan bör integreras till 
en  enhet  där  synergin  av  de  båda  kan  katalyseras  (Carreto  et  al.,  2010).  Enligt  
Arnheiter och Maleyeff (2005) ska en framgångsrik LSS organisation införliva en 
övergripande filosofi med syftet att maximera det värde-adderande innehållet i 
samtliga operationer. Vidare skulle organisationen kontinuerligt utvärdera samtliga 
system för att försäkra sig om att de resulterar i förbättringar som gynnar hela 
verksamheten och inte blir suboptimeringar (Arnheiter och Maleyeff, 2005).  

Fördelarna med att implementera en integration av Sex Sigma och Lean Produuction 
är att man överkommer båda metodernas brister genom att de kompletterar varandra 
(Arnheiter  ochMaleyeff,  2005).  Vidare  blir  detta  framgångsrikt  först  när  ledningen  i  
alla beslut utgår från kunden (Arnheiter och Maleyeff, 2005). Detta kan göras genom 
att först implementera en övergripande förbättringsmetod där DMAIC modellen 
utgör ramverket för processförbättringar (Carreto et al., 2010).  

Enligt Carreto et al. (2010) ska en integrerad modell inkludera en nuläges VSM (Value 
Stream Mapping) som en plattform för att kunna tillämpa Sex Sigma och Lean 
verktyg, där Sex Sigma justerar processparametrarna, integrerar Lean tekniker i 
DMAIC modellen och använder ett framtid tillstånd VSM som ett sätt att strukturera 
om processen (Carreto et al., 2010). Vidare poängterar Arnheiter och Maleyeff (2005)  
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att organisationen för att lyckas dra fördelarna med en integrerad LSS organisation 
behöver betona faktabaserade metoder i allt beslutfattande för att undvika ad hoc 
förfaranden. Därutöver bör även organisationen implementera en strukturerad 
utbildnings och träningsregim som sträcker sig över hela företaget Arnheiter och 
Maleyeff, 2005). 

4.3.6 Framgångsfaktorer för förbättringsarbete 
Framgångsfaktorerna för ett framgångsrikt förbättringsarbete kan indelas i fyra 
kategorier: Ledarskap, lärande, engagemang och uppföljning (Sehat, 2011). 

Organisationen behöver engagera ledare och förse dem med fördjupad 
metodikkunskap. Vidare är det viktigt att skapa ledare med god kännedom om 
produktionen (Liker, 2000).  

Enligt Sehat (2011) behöver företaget fokusera på att höja medarbetarnas kompetens 
och dra nytta av kompetensen genom att införa både tillfälliga och kontinuerliga 
förbättringsgrupper. 

Sehat (2011) betonar vikten med att öka engagemanget hos medarbetarna genom att 
visualisera nyttan av förbättringsarbete och visa tydlig koppling mellan insats och 
resultat. Vidare ska alla i organisationen bidra till förbättringsarbetet genom att förse 
medarbetarna med förenklade problemlösningsmetoder och en tydlig infrastruktur för 
beslutsfattande (Sehat, 2011). Enligt Sehat (2011) kommer detta underlätta 
uppföljning av resultat, avkastning och metodik. 

4.3.7 Motivation genom belöningssystem 
Företagen idag kännetecknas i stor utsträckning som kunskapsintensiva och 
medarbetaren med sin kompetens och kunskap utgör den essentiellaste resursen. 
Detta eftersom företag tenderar att bli mer projektorienterade där medarbetarens 
kunskap är viktig för att kunna producera kundanpassade lösningar (Ahlström och 
Larsson, 2002).  

Det finns flertalet olika styrmedel för att dra nytta av medarbetarnas kompetens och 
få de att generera det företaget önskar. Ett sådant system kan vara ett 
belöningssystem, vilket företag kan använda för att uppmuntra olika beteenden hos de 
anställda för att nå måluppfyllelse och önskat resultat. Enligt Ahlström och Larsson 
(2002) är belöningssystem en del i bildandet av arbetsförhållanden för medarbetarna 
som leder till produktiv, effektiv och positiv arbetskraft. Belöningar har historiskt 
kopplats ihop med bonussystem för ledning och chefer (Ibid.) Eftersom 
medarbetarna är företagets viktigaste resurs behöver det utformas ett en ny form av 
belöningssystem där alla medarbetare i företaget berörs. Belöningssystem har 
traditionellt sett omfattat vissa grupper av anställda, men detta är inte tillfredställande 
för ett företag. Detta eftersom alla medarbetare är påverkar företagets konkurrenskraft 
och för att bli framgångsrika borde då även samtliga medarbetare kunna belönas 
(Ahlström och Larsson, 2002). 
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Ahlström och Larsson (2002) beskriver olika former av belöningar. Inre belöningar 
syftar till de belöningar som individen tilldelar sig själv efter prestation som 
exempelvis, stolthet, en känsla av måluppfyllelse eller positiva känslor av ett 
meningsfyllt arbete. En yttre belöning är något individen blir tilldelad av någon annan. 
Detta kan variera stort med allt från en klapp på axeln, beröm, lovord eller monetära 
belöningar eller förmåner (Ahlström och Larsson, 2002). Fördelen med inre 
belöningar är att denna uppstår direkt efter utförd insats medan en yttre monetär 
belöning kan ta lång tid innan den når recipienten (Ibid.).  

Enligt Ahlström och Larsson (2002) behöver företag styrmedel för att garantera att de 
strategiska  planerna  uppnås.  Det  centrala  problemet  är  dock  inte  för  en  ledning  att  
implementera ett belöningssystem. Svårigheten ligger i att uppnå målkongruens hos 
medarbetarna. Med målkongruens menas att individerna agerar eller handlar på ett sätt 
där deras egna mål och samtidigt organisationens mål uppfylls så målen går i samma 
linje (Ahlström och Larsson, 2002). För att kunna göra detta behöver ledningen 
definiera vilka beteenden och prestationer som är eftersträvansvärda och utveckla ett 
belöningssystem genom att ta hänsyn till vad medarbetarna önskar för belöningar. I 
paritet med detta behöver medarbetarna uppfatta belöningen som något positivt och 
systemet behöver fogas samman med vad medarbetarnas uppfattar som motiverande 
för att avsedd effekt ska uppnås.  

4.3.8 Benchmarking 

Benchmarking,  eller  processjämförelse,  är  ett  arbetssätt  för  att  hitta  möjliga  
förbättringar till processen (Bergman och Klevsjö, 2007). Huvudkomponenter som 
oftast förekommer är mätning, identifiering av best practice, jämförelse, 
implementering och förbättring (Anand och Kodali, 2008). Enligt Bergman och 
Klevsjö (2007) innebär benchmarking att identifiera möjligheter till förbättring genom 
att jämföra en process mot en annan inom organisationen eller någon annan 
organisation för att hitta ett bättre arbetssätt. Anand och Kodali (2008) beskriver 
benchmarking som en kontinuerlig analys av strategier, funktioner, processer, 
produkter eller tjänster, resultat etc. som jämförs inom eller mellan de mest 
framstående organisationerna genom att införskaffa information genom en lämplig 
metod för datainsamling. Detta för att kunna fastställa en organisations nuvarande 
standarder och då även kunna genomföra förbättringar genom att implementera 
förändringar för att gradera eller överträffa dessa standarder.  

Enligt Bergman och Klevsjö (2007) kan processjämförelser delas in i fyra olika 
kategorier. Den första kategorin är intern processjämförelse och syftar till att jämföra 
en process inom organisationen med en annan avdelning eller bolag inom koncernen. 
Den andra kategorin är funktionell processjämförelse och avser att jämföra processer 
med en erkänt bra organisation i snarlika områden eller som har likartade aktiviteter. 
Den tredje kategorin är processjämförelse med konkurrent, medan den fjärde 
kategorin är en allmän processjämförelse och syftar till att jämföra processer med den 
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erkänt bästa organisationen oberoende av vilket verksamhetsområde som ska 
förbättras (Bergman och Klevsjö, 2007). 

Anand och Kodali (2008) beskriver en standardiserad generell modell för 
benchmarking processen bestående av tolv faser och 54 steg som har sammanställts 
genom att jämföra de vanligaste benchmarkingmodellerna som finns tillgängliga. 
Vidare poängterar Anand och Kodali (2008) att denna modell erbjuder lösningar på 
de vanligaste fallgroparna som dyker upp under benchmarkingprocessen. 

4.3.9 Struktur och infrastruktur  
För att kunna bedriva ett effektivt och framgångsrikt förbättringsarbete kärvs en tydlig 
struktur och en tydligt införstådd och etablerad infrastruktur som skapar 
förutsättningar för upptagning av förbättringsidéer och tankar, behandlar dessa idéer 
och tankar samt återkopplar och följer upp arbetet med förbättringar (Andersson et 
al., 2006). Enligt Bergman och Klefsjö (2007) behövs en tydlig infrastruktur för att 
undvika arbete i ad-hoc karaktär och istället skapa förutsättningar för att arbeta likartat 
med definierade roller och tydliga arbetsuppgifter, befogenheter och ansvar. Vidare 
poängterar  Bergman  et  al.  (2009)  att  struktur  behövs  för  att  identifiera  
förbättringsmöjligheter, lösa problem, genomföra förbättringar och se till att 
lösningarna förblir hållbara. 

Arbete i grupp  

Enligt  Bergman  och  Klefsö  (2007)  går  det  att  skapa  motivation  i  organisationen  
genom att tillsätta mindre grupper som får ansvar för att generera och genomföra 
olika förbättringar och lösa problem. Förbättringsgrupper, även kallade 
kvalitetscirklar, utvecklades i Japan på 1960-talet och bestod av mellan 6-10 personer 
Enligt (Bergman och Klefsö, 2007). Detta är en bra storlek på en projektgrupp för att 
kunna få nå effektivitet enligt Lindblom och Wisén (2009).  

Genom  att  gruppen  arbetar  med  enkla  statistiska  verktyg  och  diskuterar  och  
analyserar kan de föreslå förbättringar och lösningar till problem (Bergman och 
Klefsö, 2007).  

Tydliga roller och ansvar 

Sex Sigmas infrastruktur med tydliga roller och ansvarsområden består av tre olika 
utbildningsnivåer och fem olika hierarkiska roller (Bergman och Klefsjö, 2007; Henk 
och Mast, 2006; Lafferty och McAdam, 2004). Från toppen med Champion, Master 
Black Belt, Black Belts, Green Belts och White Belts där distinkta uppdrag som 
erfaren förbättringsledare, utbildare, mentorer, förbättringsexperter, 
förbättringsstödjare och förbättringsarbetare förtydligar ansvar och förenklar 
processen (Andersson et al., 2006). 
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Enligt Andersson et al. (2006) är en tydlig infrastruktur med distinkta roller och 
ansvarsområden en förutsättning för att kunna etablera ett framgångsrikt 
förbättringsarbete. Hierarkin av ansvar och roller inom Sex Sigma som beskrivs ovan 
är även en grundläggande utgångspunkt för framgångsrikt förbättringsarbete parallellt 
med ledningens totala delaktighet och engagemang (Andersson et al., 2006).  

4.3.10 Arbetssätt 

För att kunna bedriva ett framgångsrikt förbättringsarbete behöver det finnas ett 
enkelt strukturerat och smidigt arbetssätt som medarbetarna i organisationen kan 
använda vid systematiskt förbättringsarbete för att nå snabba resultat (Henk och Mast, 
2006). Ett strukturerat och väl känt arbetssätt hämtat från Sex Sigma är DMAIC 
(Define, Measure, Analye, Improve och Control) (Henk och Mast, 2006; Ray och Das, 
2010).   

En annan metodik som används av flera Lean organisationer är PDCA (plan, do, 
check, act), rekommenderades av Deming och har varit framgångsrik på flertalet 
företag (Carreto et al., 2010).  Det som skiljer ett Sex Sigma projekt med DMAIC från 
andra  arbetssätt  är  metoden  för  att  välja  det  mest  lönsamma  projekt  genom  att  
identifiera rätt mätetal för förbättringar och lämplig problemdefinition (Ray och Das, 
2010). Arbetsgången ensam utgör inte basen för att lyckas med förbättringar 
(Bergman, Kroslid och Magnusson, 2009). Fokus på att sätta samman ett effektivt 
team är avgörande för om projektet kommer att lyckas, där roller som processägare 
och process sponsorer ska identifieras (Ray och Das, 2010).  

De strategiska målen som bestämts av ledningen benämns ”Y” och bryts ner i delmål 
som kallas ”y” och används vid val av projektet för att rätt förbättringsåtgärder ska 
väljas som ligger i linje med företagets strategi (Ray och Das, 2010). Detta kan göras 
utifrån en prestanda dataanalys, balanserat styrkort eller enkätundersökning, för mer 
information se Ray och Das (2010). När ett specifikt förbättringsprojekt identifierats 
utifrån kopplingen mellan stora Y, lilla y och kundbehoven lämnas projektet över till 
en projektledare och förbättringsteamet för att utföras (Ray och Das, 2010).  
Teamwork är ett fundamentalt element i ett förbättringsprojekt och synergierna när 
teamet kan fungera som en helhet (Beruvides et al., 2012). 

Teamet kan nu välja att arbeta utifrån DMAIC eller DMADV (define, measure, 
analyse, design, validate) där den senare fokuserar på produkt- och utvecklingsstadiet 
för nya processer och produkter (Mehrjerdi, 2011). 

Definiera fasen innebär övergripande att välja problemställning utifrån ovanstående 
och göra en besparingsanalys (Henk och Mast, 2006). Därefter återkopplas resultatet 
av första fasen till projektägaren som godkänner om teamet kan gå vidare till nästa fas 
eller behöver tillföra mer information i definiera fasen.  
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I mätafasen översätts problemet till mätbar form genom att identifiera och kvantifiera, 
nuläget, CTQ:s (kritiska kvalitetsegenskaper) och utföra en mätsystemanalys (Henk 
och Mast, 2006). Därefter återkopplas resultatet till projektägaren och teamet får 
beslut om de ska fortsätta till nästa fas eller arbeta vidare med nuvarande.  

I analysfasen ska teamet identifiera och kvantifiera de få faktorer som påverkar CTQ:s 
genom att förstå rotorsaken, analysera data från mätafasen och dokumentera 
nuvarande situation (Henk och Mast, 2006).  

Innan förbättra-fasen måste teamet få klartecken från projektägaren att gå vidare till 
nästa fas där målet är att designa och implementera de justeringar i processen som 
behövs för att förbättra prestandan av CTQ:s (Henk och Mast, 2006).  

Efter att fått klartecken av projektägaren att gå vidare in i Styra-fasen ska de 
justeringar i processledning och styrsystem göras för att kvalitetssäkra att 
förbättringarna blir hållbara (Henk och Mast, 2006). 

För att arbetssättet ska bli kraftfulla behöver det finnas hjälpmedel för att hantera 
problemlösning, datainsamling, strukturering av verbal och numerisk information etc. 
(Bergman, Kroslid och Magnusson, 2009; Bergman och Klefsjö, 2007. Henk och 
Mast, 2006). Det finns det ett stort urval av verktyg som är kopplade till de olika 
faserna  i  DMAIC där  en  del  verktyg  används  mer  specifikt  i  vissa  delar  av  de  olika  
faserna medan andra kan appliceras i de flesta faser (Henk och Mast, 2006). Trots det 
strukturerade arbetssättet som DMAIC har så uppstår det svårighet vid genomförande 
då det kan vara svårt att veta vilka verktyg och tillhörande arbetssätt som ska 
appliceras när under ett förbättringsprojekt (Beruvides et al., 2012). Enligt Beruvides 
et  al.  (2012)  kan  detta  vidare  resultera  i  att  fel  verktyg  används  i  de  olika  faserna  av  
DMAIC och skapa en motsatt effekt där som kan förvärra problemet som ska lösas. 

I definiera fasen behöver förbättringen kartläggas och då kan processkartor eller 
SIPOC användas. Därefter behöver kundkrav och behov identifieras och prioriteras 
vilket kan göras via intervjuer, enkätundersökningar, fokusgrupper, Kano-modellen 
etc. För att kunna överföra kundkrav till produkt egenskaper används Quality 
function deployment och CTQ-träd (Henk och Mast, 2006; Mehrjerdi, 2011).  

I mätafasen används verktyg ur 7QC för att strukturera numerisk information och 
kunna välja rätt CTQ:s. Mätsystemet valideras genom en mätsystemsanalys och 
processkapabiliteten bestäms med hjälp av styrdiagram och kapabilitetsindex (Henk 
och Mast, 2006; Mehrjerdi, 2011).  

I analysfasen används fiskbensdiagram för identifiera kritiska faktorer ”x” som 
påverkar CTQ:s, brainstorming och värdeflödeskartor för att identifiera ineffektivitet i 
processen (Mehrjerdi, 2011). Använd verktyget ”fem-varför” för att bestämma 
rotorsaken och använd därefter en orsak-verkan matris för att identifiera de viktigaste 
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”x:en”.  Välj därefter ut de mest kritiska faktorerna med hjälp av DEO(Design of 
experiments) (Henk och Mast, 2006). Förbättra därefter processen genom att 
kvantifiera relationen mellan kritiska faktorer och CTQ:s genom att analysera DEO 
och benchmarking och brainstorming (Mehrjerdi, 2011) för att ta fram 
förbättringsåtgärder (Henk och Mast, 2006). Slutligen ska förbättringarna styras 
genom att identifiera ny processkapabilitet och demonstrera förbättringen (Mehrjerdi, 
2011). Vidare används styrdiagram, Poka-Yoke, checklistor, audits samt FMEA för att 
justera styrsystemet och göra förbättringen hållbar (Henk och Mast, 2006; Mehrjerdi, 
2011). 

Beruvides et al., (2012) poängterar att förutsättningen för att ett förbättringsprojekt 
enligt DMAIC metodiken och tillhörande verktygslåda ska lyckas beror i stort på 
teamets förmåga att ta till sig och kollektivt lära sig ny kunskap.  

4.4 Förbättringsarbete resulterar i organisationsförändring 
Implementering av nya förbättringsfilosofier innebär ofta en förändring i 
organisationen och kräver att organisationen förbereds på att en förändring ska 
komma för att minimera motståndet till förändringen. Detta utröns vidare i detta 
avsnitt. 

4.4.1 Organisationsförändringar 

Omvärlden är full av osäkerhet och riskabla marknader till följd av globaliseringens 
genomtågande, samhälleliga och politiska krafter.  Dessutom utsätter den 
högteknologiska utvecklingen nutidens organisationer för ständiga förändringar 
(Savery och Luks, 2000). Organisationer påverkas av marknadskonjunkturer vilket 
ställer krav på anpassbara organisationer som ska kunna förändra sig efter omvärldens 
krav (Ibid.). Resultatet av detta blir att företag får ta till handlingar för att fortsätta 
vara  konkurrenskraftiga  genom att  förändra  inom organisationen  (Jones  et  al.,  2008;  
Armenakis och Harris, 2001). 

Som en konsekvens av den globala finansiella krisen, behöver företag därför anpassa 
sig för att överleva vilket resulterar i omorganisationer och nedskärningar (Lattuch 
och Young 2010). Detta gör att förhållandena för 2000-talets medarbetare beskrivs 
som att ha underströmmar av ångest och minskad lojalitet och hängivenhet till 
organisationen, i en omgivning där medarbetarna nedvärderas och glöms bort (Bergin, 
E., Rönnestad, M., 2005).  

Soparnot (2011) tolkar definitionen av omorganisation, fritt översatt, som ”det som vi 
kallar organisationsförändring, är ett paket av lösningar från olika parter inom en 
organisation, som svarar på olika sammankopplade parter i omgivningen” (Soparnot, 
2011). 
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4.4.2 Motstånd till omorganisation 

Även om organisationsförändringar implementeras för att förbättra eller effektivisera 
verksamheten upplever och svarar ofta medarbetarna negativt gentemot förändringar 
och gör motstånd till förändringsåtgärder (Jones et al, 2008). Erwin och Garman 
(2009) tolkar en större undersökning som gjordes på 500 Australienska organisationer, 
vilken indikerar att motstånd till organisationsförändringar är det vanligaste problemet 
som ledningen står inför vid implementerande av en förändring (Erwin och Garman, 
2009).  

Armenakis har forskat kring hur en organisation kan förbereda sig inför en förändring 
inom organisationen genom att skapa beredskap hos medarbetarna (Armenakis och 
Harris, 2001). Jones et al. (2008) analyserar Armenakis teorier om 
organisationsförändringar och reflekterar över att den största anledningen till att 
flertalet förändringar inom organisationen misslyckas är motståndet från 
medarbetarna. Detta skapar ett behov och en nödvändighet av att bygga upp en 
positiv  tro,  vision  och  attityd  hos  medarbetarna  för  att  kunna  lyckas  med  
förändringsarbete (Jones et al, 2008). 

Den största anledningen till varför organisationsförändringar uppfattas negativt av 
medarbetarna är att förändringar inom organisationen för med sig ökad press, stress 
och osäkerhet för medarbetarna (Jones et al., 2008). Medarbetarens uppfattning av 
organisationsförändringen beror av tre förändringsegenskaper: frekvens av 
förändringar, graden av planering i kombination med förändringen och storleken på 
förändringen (Lattuch och Young 2010). Detta resulterar i osäkerhet hos 
medarbetarna vilket vidare har rapporterats som en markant konsekvens av 
förändringar vilket påverkar medarbetarnas välmående och produktivitet (Ibid.). 
Enligt Lattuch och Young (2010) kan detta skapa en identitetskris hos medarbetarna, 
då flertalet medarbetare förknippar sig med sin arbetsroll. När då arbetsroller 
förändras förväntas medarbetarna arbeta enligt de nya direktiven vilket resulterar i att 
de kan förlora sin professionella auktoritet (Ibid.). Detta leder vidare till en lång och 
kostsam återhämtning av den professionella identiteten och skapar osäkerhet och 
förvirring (Bergin, E., Rönnestad, M., 2005). Osäkerhet har vidare visats korrelera 
med välmåendefaktorer som stress och arbetstillfredsställelse (Ibid.). Enligt Bergin 
och Rönnestad (2005) kommer förändringar som skapar överarbete, rollkonflikter, 
saknad av självständighet påverka medarbetarna negativt då detta är faktorer som 
relaterar till utbrändhet. 

Motstånd till förändringsarbete kan inte bara tolkas ur ett perspektiv. Det bör tolkas 
som multi-dimensionellt och delas in i en beteendemässig dimension, en kognitiv 
dimension och en emotionell dimension (Erwin och Garman, 2009). I den 
bettendemässiga dimensionen anser Erwin och Garman (2009) att medarbetaren 
förhåller sig till förändringen genom att antingen arbeta för eller emot den. I den 
kognitiva dimensionen förväntas medarbetaren antingen anta en positiv eller negativ 
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ställning till organisationsförändringens effekter. I den emotionella dimensionen ser 
medarbetaren till sig själv och hur förändringen kommer påverka hen.  Komplexiteten 
som kommer ur detta växer genom att människor tenderar att fungera i samtliga 
dimensioner samtidigt (Erwin och Garman, 2009).  

4.4.3 Förändringskapacitet 
En organisations förändringskapacitet kan definieras av möjligheten för företaget att 
producera lösningar som svarar mot omgivningens utveckling och/eller 
organisationens utveckling och att framgångsrikt implementera dessa 
förändringsprocesser i företaget (Soparnot, 2011). Vidare kan detta ske antingen 
genom en framväxande strategi som en konsekvens till omvärldens krav eller som ett 
dynamiskt förhållningssätt och växa fram i företaget genom en inre drivkraft i 
organisationen (Ibid.).  
 

Soparnot (2011) beskriver att förändringskapaciteten i en organisation beror av tre 
dimensioner: kontext, process och lärande dimension. Kontextdimensionen utgår från 
sammanhanget där förändringsvärdet, flexibiliteten, delaktigheten, kommunikation, 
kulturförändringar etc. tolkas (Soparnot, 2011). I process-dimensionen tas det hänsyn 
till legitimiteten av förändringar och val av förändringsstrategi där delaktighet och 
dialog med medarbetarna föredras enligt författarna till samtliga vetenskapliga artiklar 
som studerats i det här projektet. I den lärande dimensionen analyseras möjligheten i 
att lära genom erfarenhet och förmågan att sprida kunskap inom organisationen 
(Soparnot, 2011).  

Dessa tre dimensioner resulterar i en strategisk ledningsapproach för att utnyttja 
förändringskapaciteten genom att analysera hur väl företaget kan använda sin 
kapacitet till att framgångsrikt driva igenom förändringar (Ibid.). För att en 
organisationsförändring ska lyckas och fortleva kan den inte ansättas genom ett ad 
hoc tillvägagångsätt, utan måste systematiskt implementeras och styras (Savery och 
Luks 2000).  

4.4.4 Förberedande arbete till vid en organisationsförändring 

Det är essentiellt att förbereda en organisation på att en förändring ska komma 
(Armenakis, A. Achilles., Harris, G. Stanley., 2001). Detta kan dock utföras på olika 
sätt. Enligt Harris och Armenakis (2001) framtagna meddelande strategier kan detta 
göras på tre sätt: genom övertygande kommunikation, aktivt deltagande och hantering 
av intern och extern information. Den aktiva deltagande strategin är den mest 
effektiva då den omsluter egna upptäckter (Armenakis och Harris, 2001). Ett ökat 
deltagande  kommer  minska  riskerna  för  stress  (Bergin,  E.,  Rönnestad,  M.,  2005).  
Vidare visar flertalet studier på att delaktighet i förändringsarbete associeras med en 
mer positiv syn på förändringen, reducerat motstånd till förändringen och en 
förbättrad måluppfyllelse (Jones et al., 2008; Erwin och Garman 2009). En deltagande 
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strategi kommer dessutom resultera i rekordhöga out-puts utan att uppleva några 
omkastningar och fostra en mer positiv attityd hos medarbetarna (Savery och Luks 
2000).  

För att lyckas med att kommunicera ut förändringen framgångsrikt kan Armenakis 
fem huvudkomponenter i förändringsmeddelande anammas (Armenakis, A. Achilles., 
Harris, G. Stanley., 2001). Enligt Harris och Armenakis (2001) är dessa är diskrepans, 
effektivitet, lämplighet, ledningens stöd och personlig valens. Diskrepans syftar till 
legitimiteten av förändringen och effektiviteten belyser möjligheten att lyckas med 
förändringen (Ibid.). Lämpligheten är viktig då medarbetare kan vara överens om att 
en förändring ska ske men oense om med den specifika förändringen som sker 
(Soparnot, 2011). Den fjärde komponenten är ledningens stöd och enligt författarna 
till majoriteten av vetenskapliga artiklar som studerats i det här projektet läggs vikten 
på att en förändring kräver resurser och hängivenhet från ledningen för att bli 
framgångsrik. Den sista komponenten är personlig valens och syftar till hur 
förändringen  kommer  påverka  individen  i  organisationen,  och  vad  hen  får  ut  av  
förändringen (Armenakis, A. Achilles., Harris, G. Stanley., 2001).  

För att en individ ska kunna vara motiverad till förändring måste de tro att något är fel 
och måste förändras (Soparnot, 2011). Enligt Armenakis och Harris (2001) kommer 
individer endast vara motiverade till förändring om de tror att de kommer lyckas med 
förändringen.  Om  det  inte  går  att  övertyga  medarbetarna  om  att  förändringen  är  
lämplig borde det undersökas om den verkligen är nödvändig. Dessutom har anställda 
har sett så många försök till förändring där för lite resurser tilldelats så de har blivit 
skeptiska och ovilliga att aktivt stödja förändringen innan bevis på att tillräckligt med 
resurser tilldelas (Ibis.). Det är viktigt att individens egenintressen beaktas i 
förändringsarbeten eftersom effekten av att inte göra det sannolikt leder till att 
individen motsätter sig förändringen (Armenakis, A. Achilles., Harris, G. Stanley., 
2001).  

4.4.5 Implementering av organisationsförändringar 

Enligt Groves (2006) finns två huvudingredienser för att lyckas förmedla 
förändringsmeddelandet, och implementera den nya organisationen. Dessa 
ingredienser är tvåvägskommunikation och emotionella och visionära ledare (Groves, 
2006). Detta ställer krav på ledarskapet i organisationen då förmågan att implementera 
en organisationsförändring är en av de viktigaste, men även mest underförstådda, 
talangerna hos nutida ledare (Armenakis, A. Achilles., Harris, G. Stanley., 2001). 
Enligt Lattuch och Young (2010) är ålderns påverkan på en ledare som en faktor av 
förändringsbenägenhet  en  viktig  aspekt  att  ta  hänsyn  till.  Vidare  menar  de  att  unga  
ledare  är  mer  tillfreds  med  deras  jobb  även  under  fundamentala  och  frekventa  
förändringar i organisation, vilket kan vara en effekt av att den åldersgruppen är bättre 
förberedd att acceptera förändringar än sina äldre kollegor (Ibid.). Detta i kontrast till 
att de äldre kollegorna tog anställning i organisationen när det var vanligt att bli 
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erbjuden en uppfattning om livstids anställning och en väldefinierade karriärstruktur 
(Lattuch och Young 2010).  

Groves (2006) poängterar vikten av att ha emotionella ledare som har bra relationer 
med sina anställda. En emotionell ledare kommunicerar till stor del genom ickeverbala 
tekniker, som ansiktsuttryck, ögonkontakt, justeringar i tonläge, pauser och 
kroppsspråk för att fånga åhöraren (Groves, 2006; Lattuch och Young, 2010). Erwin 
och Garman (2009) tolkar relationen mellan ledningen och medarbetare i en 
organisation och menar på att en misstro till ledningen är signifikant relaterat med 
medarbetarnas motstånd till förändringsarbete, vilket ligger till grund för både cynism 
och skepsis (Erwin och Garman, 2009). Vidare menar han att misstro till ledningen 
även är starkt kopplat till ilska, frustration, osäkerhet, ångest och ifrågasättande om 
ledningens lämplighet (Ibid.). Forskning visar även på att emotionella ledare har större 
möjlighet att utstråla visionära ledarskapskvalitéer både på organisationsnivå, 
gruppnivå och individnivå (Groves, 2006).  Vidare kan visionära ledare kraftfullt 
kommunicera en fängslande vision som inspirerar efterföljare vilket påverkar deras 
arbetstillfredsställelse, tillit till ledningen, organisationsförändringen och 
vinstmarginalen i organisationen positivt (Ibid.). 

I Figur 4.4.1 nedan illustreras korrelationen mellan emotionellt och visionärt ledarskap 
och hur detta påverkar möjligheten för en ledare att genomföra stora 
organisationsförändringar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figur 4.4.1: Källa: Sida 576 (Groves, 2006). 
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Dessa förmågor kan enligt nutida forskning utvecklas och tränas upp genom specifika 
utbildningar (Groves, 2006). 

Att genomföra en organisationsförändring påverkar alla i den hierarkiska trappan i en 
organisation (Jones et al, 2008). Enligt Jones et al. (2008) finns det skillnader på hur en 
organisationsförändring uppfattas i olika hierarkiska led (Soparnot, 2011). 
Gruppmedlemmar tenderar att favorisera sina egna grupper och uppfatta större 
skillnader med och negativitet mot framträdande grupper (Ibid.). Chefer högre upp i 
hierarkin (VD) tenderar att se positivt på förändringsarbete medan mellanchefer och 
medarbetare ser både positivt och negativt på förändringarna, vilket kan förklaras av 
att  en  VD  har  bättre  tillgång  till  information  (Jones  et  al,  2008).  Dessutom  kan  
mellanchefer filtrera bort negativa åsikter om organisationsförändringen för att göra 
VD:n tillfreds (Ibid.). Alla grupper ger sken av osäkerhet men en VD relaterar till den 
strukturella osäkerheten medan mellanchefer och icke chefer känner arbetsrelaterade 
osäkerhet, vilket innebär förändrade arbetsroller och om de skulle ha jobbet kvar 
(Ibid.).  

När förändringen har implementerats är nästa steg enligt Armenakis strategiska 
modell att organisationsförändringen måste institutionaliseras, vilket innebär att 
implementerings- och invänjningsfasen övergår till en iterativ process för att 
upprätthålla och bevara den nya organisationen (Armenakis, A. Achilles., Harris, G. 
Stanley., 2001). Det är viktigt för en verksamhet att bli lärande organisation och ha 
som praxis att lära genom erfarenhet, av det som har hänt, för att ständigt förbättras 
och följa med i den accelererande globala utvecklingen (Soparnot, 2011).  

4.4.6 Effekter av organisationsförändringar 

Enligt  Jones  et  al  (2008)  är  det  viktigt  att  analysera  och  tolka  effekten  av  en  
omorganisation på en medarbetare. En förändring innebär psykologiskt en förlust och 
att en förlust innebär en sörjningsprocess (Bergin, E., Rönnestad, M., 2005). Vidare 
poängteras vikten av att, i nutidens intensiva förändringsprocesser i företag, 
medarbetarna får möjlighet att hantera denna förlust innan de ges i kast med resultatet 
av förändringen. Sorgeprocessen behöver infinna sig och bearbetas för att 
medarbetaren ska kunna identifiera sig med och anpassa sig till den nya organisationen 
och kulturen (Bergin, E., Rönnestad, M., 2005).  

Bergin och Rönnestad (2005) citerar en medarbetares metafor för att beskriva 
konsekvenserna av förändringar i organisationen som ”att spela ishockey med ett lag 
av handbollsspelare” (Bergin, E., Rönnestad, M., 2005). Flertalet av 
”handbollsspelarna” kände att detta var orimligt och reagerade bland annat genom att 
sjukskriva sig eller säga upp sig. Där sjukskrivningarna som beror på utbrändhet kan 
vara en konsekvens av överansträngning, att försöka hänga med och spela elithockey 
utan att någon gång tränat hockey (Bergin, E., Rönnestad, M., 2005). Det är viktigt att 
ledningen tar hänsyn till dessa konsekvenser och att de för möjlighet till att utbilda sig 
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inom emotionellt och visionärt ledarskap för att skapa en ömsesidighet mellan ledarna 
och  medarbetarna  (Groves,  2006).  Savery  och  Luks  (2000)  tolkar  effekten  av  att  
ömsesidigheten mellan ledare och medarbetare skulle försvinna som ett brott mot det 
psykologiska kontraktet mellan dessa (Savery och Luks 2000), vilket troligtvis kommer 
att resultera i utbrändhet (Bergin, E., Rönnestad, M., 2005).  

4.5  Källkritik 
Insamling av relevant litteratur och artiklar samt tolkningar av dessa är viktiga 
skeenden i en litteraturstudie. Flera vägar har använts för att hitta väsentlig 
information för att styrka studien. Genom att söka bland artiklar och avhandlingar på 
databaser uppfångas en del data. En svårighet kan då vara att sovra ut väsentliga 
dokument.  Utifrån en stor mängs litteratur, artiklar och avhandlingar som studerats 
har ett antal forskare valts ut vars teorier och modeller som ligger till grund för 
litteraturstudien. Urvalet har skett medan syfte och problembeskrivning finslipats.  

Litteraturstudien är en begränsad översikt och sammanställning av andra forskares 
resultat, analyser, teorier och värderingar. Detta medför att kritik kan föras till att inte 
alla dokument analyserats inom området organisationsteori, förbättringsarbete samt 
struktur och arbetssätt inom förbättringskoncept. Detta kan resultera i brister genom 
att relevant information inte framläggs. Men genom en strukturerad metod anses 
tillräcklig väsentligt och diversifierad litteratur och journaler/artiklar funnits och 
använts i studien. 
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5 Datainsamling 
I studiens femte kapitel presenteras metod och tillvägagångssätt för utförda intervjuer 
och enkätundersökning. Dessutom sammanställs och analyseras resultatet av 
undersökningen och teoristudien. 

5.1 Kunskap om organisationskulturen 
Företaget som undersöks är en tidigare arbetsgivare till författaren. Detta innebär att 
författaren har förkunskaper om organisationen och kulturen på företaget vilket 
påverkar analysen då då det möjliggör en holistisk tolkning av organisationen.  

5.2 Nulägesanalys Akzo Nobel Surface Chemistry 
Stenungsund 

Akzo Nobel Surface Chemistry I Stenungsund har 94 medarbetare uppdelade under 
olika avdelningar. Avdelningarna är PQC (kvalitet) Produktion, HSE (Hälsa, säkerhet 
och miljö), Logistik, Piloten (sammanlänkar FoU och produktion) samt Projekt och 
Teknik. Produktionsavdelningens medarbetare arbetar fem-skift, med tolv timmars 
pass. Medarbetare på resterande avdelningar arbetar dagtid. Respektive avdelning 
driver idag sitt eget förbättringsarbete utifrån egna principer, mallar och metoder. För 
att kunna effektivisera arbetet och skapa ett gemensamt språk i organisationen 
efterfrågas ett gemensamt system, arbetssätt och infrastruktur.  

För att kunna fortsätta framåt i studien behövde företagets nuläge beträffande 
förbättringsarbete kartläggas och analyseras.  

Den övergripande struktur som finns kring förbättringsarbete sker genom 
morgonmöten på respektive avdelning förutom stödfunktionen PQC som är med på 
produktions morgonmöten. Morgonmöten hålls av produktionsledare, logistikledare 
eller avdelningschef. Efter morgonmötet hålls ett fabriksmöte där samtliga funktioner 
ingår och nyckeltal och status rapportera från respektive avdelning. Problem som 
kommit upp under det gångna dygnet ges en ägare och en deadline bestäms och följs 
upp. Större förbättringsåtgärder tas upp på ett förbättringsmöte som hålls varannan 
torsdag bestående av ledningsgruppen. I [bilaga B] presenteras respektive avdelnings 
rutiner kring förbättringsmöten.  
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I figur 5.2.1 nedan illustreras en övergripande processkarta över förbättringsarbetet på 
Akzo Nobel Surface Chemistry. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figur 5.2.1: Processkarta över förbättringsarbetet på Akzo Nobel 

5.2.1 Fabriksmöte 

På fabriksmötet finns representanter från HSE, PQC, STF, EMU, Produktionschef, 
fabrikschef, Logistikchef, Produktionsledare SFT/EMU/Fathall samt 
Produktionsledare logistik. 

Syftet med mötet är att fånga upp dagliga problem och kunna åtgärda dessa snabbt då 
representanter från samtliga avdelningar med mandat närvarar. Nyckeltal som följs 
upp på respektive morgonmöte följs även upp på fabriksmötet. Det skapas en 
actionlista  där  projekt  delegeras  en  ägare  som följs  upp  dagligen.  Detta  är  vanligtvis  
mindre projekt med en till två veckors deadline. Därutöver diskuteras tillbud och 
grundorsaker. Projekt som är av större karaktär lyfts till ett förbättringsmöte som 
ledningsgruppen driver. I figur 5.2.2.1 nedan illustreras ovan beskrivna 
mötessammansättning. 

5.2.2 Förbättringsmöte  

Mötet hålls varannan torsdag med representanter från PQC-chef, produktionschef, 
Projekt och Teknikchef, processingenjör, och produktionsledare. Syftet med mötet är 
att analysera, prioritera, delegera och initiera projekt från förbättringsdatabasen där 
även förslag som lyfts från fabriksmötet diskuteras. 
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I förbättringsdatabasen registreras alla förbättringsförslag som kommer från 
medarbetare i organisationen. Dessa ligger fördelade i en prioriteringslista och tilldelas 
en ägare på förbättringsmötena.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.2.2: Forum för daglig styrning och vilka som deltar på respektive forum. 

5.3 Intervjuer och enkätundersökning 

Datainsamling till undersökning kompletterades genom kvalitativa semistrukturerade 
intervjuer med 19 medarbetare och chefer från olika ansvarsnivåer från Akzo Nobel 
Surface Chemistry I Stenungsund. Enkätundersökningen gjordes på de medarbetare 
som inte intervjuades för att få med samtliga medarbetares input till examensarbetet 
och öka känslan av delaktighet. 

5.3.1 Kvalitativa semistrukturerade Intervjuer 
Det planerades för att utföra intervjuer på nedanstående medarbetare och chefer för 
att få en så bred och verklighetsnära nulägesbild och framtidsvision som möjligt. 
Datainsamlingen utgörs av 19 stycken cirka 60 minuter långa intervjuer där 14 
medarbetare och fem ledare har fått svara på framtagna frågeställningar som listas 
under 5.3.2. Intervjuerna gjordes face-to-face. Samtalen spelades inte in utan skrevs 
ner under intervjun och sammanfattades uppdelat efter frågeställning för att ge läsaren 
en möjlighet att övergripligt skapa en bild av tankar och åsikter hos medarbetarna. 
Individerna som ställts inför intervjuerna skiljer sig åt i ålder, profession, position, 
kön, och anställningsperiod.  
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5.3.2 Enkätundersökning 
En enkät [Se bilaga D] togs fram för att kunna få ta del av medarbetarnas åsikt och 
vad de tycker är viktigt i arbetet med förbättringar. Input från enkäten användes som 
byggstenarna i att ta fram en ny struktur och ett nytt arbetssätt för förbättringsarbete. 
Enkäterna började samlas in efter en vecka att de lämnats ut. För att motivera och 
understryka vikten med att få tillbaka enkäterna för reliabiliteten i enkätstudien valdes 
att gå ut och lämna enkäten i handen på medarbetarna och poängtera betydelsen av att 
få in enkäterna. På enkäten satt en förklarande text till uppdraget, 
problembeskrivning, varför en enkät gjorts samt hur den kommer följas upp.  
 
Enkätfrågorna och intervjufrågorna listas nedan. 
 

1. Vilka aktiviteter finns idag som syftar till att förbättra verksamheten? 
2. Hur delaktig känner du dig i dagens förbättringsarbete?  
3. Hur kommuniceras förbättringsarbete i organisationen? Fungerar det bra? 
4. Hur tycker du arbetet med att förbättra verksamheten fungerar idag? 
5. Hur vill du bidra till förbättringsarbete? 
6. När vill du ha tid för att arbeta med förbättringsarbete? Vill du komma in på 

övertid? 
7. Vill du ingå i någon förbättringsgrupp?  Vilken funktion vill du ha i en 

gruppkonstellation? 
8. Vilka områden vill du sak diskuteras på möten gällande förbättringsarbete? 
9. Vill du ha något forum för att diskutera förbättringsarbete? 
10. Hur vill du ha feedback på förbättringsarbete? 
11. Hur ställer du dig till att förbättringsarbete som ger resultat kan belönas? 
12. Hur tycker du att förbättringsarbete ska drivas? 

5.4 Resultat av intervjuer och enkätundersökningen 
Resultatet av intervjuerna och enkätundersökningen sammanställdes och 
sammanfattades för produktion i avsnitt 5.3.3.1 och för logistik samt kringfunktioner i 
[bilaga A]. En analys av resultatet ur datainsamlingen kopplades samman med en 
analys av litteraturstudien och resultatet från benchmarkingen för att styrka analysen i 
slutet av detta kapitel. I detta avsnitt valdes att endast presentera resultatet ur 
produktions svar på intervjuer och enkäter. Resterande information för logistik och 
stödfunktioner återfinns i [bilaga C]. 

5.4.1 Sammanfattning Produktion 
Antalet respondenter i enkätundersökning var 38 personer. Svarsfrekvens blev 58 
procent och antalet enkäter som kom tillbaka var 87 procent. Nedan följer frågorna 
med tolkade svar i kronologisk ordning efter intervjumallen och enkäten. 
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1. Vilka aktiviteter finns idag som syftar till att förbättra verksamheten? 
 
Det finns en diversifierad kännedom om vilka aktiviteter som bidrar till att förbättra 
verksamheten. De flesta är väl medvetna om förslagsverksamheten på intranät, 
förslagslådan. Dessutom kände två personer att morgonmöten, BBS och tillbud var 
aktiviteter som förbättrar verksamheten. Utöver detta nämndes 
fatningsuppföljningsfilen, P&D dialog, informella möten, MOD granskning, 
kontaktboken, målbilden på Akzos hemsida, fem gånger säkrare och processkartor, 
som förbättringsaktiviteter. 
 
Medarbetarna upplevde att det saknas kommunikation, uppföljning och återkoppling 
efter, innan och under förbättringar. Det saknas gemensamma arbetsgrupper och en 
känsla av ägarskap. Det önskas att cheferna har bättre koll på medarbetarnas mål 
kopplade till förbättringsarbete. 
 
Det uppfattas som att företaget är på existensminimum vad gäller förbättringsarbete. 
Förr  i  tiden  fanns  det  mer  personal  vilket  gjorde  det  enklare  att  frigöra  resurser  för  
förbättringsarbete. Nu tar exempelvis arbetet med LOTOTO (Lock out, Tag out, Try 
out är  ett  system för att  öka säkerheten) mycket resurser i  form av tid vilket  gör att  
medarbetaren inte känner sig hinna köra godkända produkter. Det skapas en känsla av 
att producera produkt är en bisyssla. Att arbeta med förbättringsarbete ska inte kännas 
som ett krav utan som en möjlighet. Det är viktigt att rätt saker mäts och attdet sätts 
klara mål. 
 

2. Hur delaktig känner du dig i dagens förbättringsarbete?  
 

De  flesta  känner  sig  delaktiga  och  tycker  det  är  roligt  att  arbeta  med  förbättringar.  
Däremot  anses  det  behövas  tid  för  att  kunna  arbete  med  förbättringar.  Två  av  åtta  
intervjuade känner sig inte delaktiga i förbättringsarbetet. 
 

 
Figur 5.4.1: Hur delaktiga medarbetarna känner sig i dagens förbättringsarbete. 
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3. Hur kommuniceras förbättringsarbete i organisationen? Fungerar det 

bra? 
 
Förbättringsarbetet kommuniceras genom en informationsflik eller förbättringsflik på 
intranätet. Detta kräver att man själv är intresserad och följer upp det. De flesta tycker 
inte att detta fungerar, utan att information faller mellan stolarna. Ett förslag är att det 
kunde kommuniceras via någon förslagsgrupp, stormöte etc.  
 

 
Figur 5.4.2: Hur förbättringsarbetet kommuniceras i organisationen. 
 

 
Figur 5.4.3: Återkoppling kring hur förbättringsarbetet kommuniceras. 
 

4. Hur tycker du arbetet med att förbättra verksamheten fungerar idag? 
 
Det finns en gemensam åsikt om att förbättringsarbetet fungerar mindre bra idag. Det 
upplevs som att det är för många projekt igång för att mäkta med. Detta bidrar till att 
vissa personer blir flaskhalsar och förslagen hinner inte undersökas, vilket resulterar i 
mindre tillit och engagemang.  
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Figur 5.4.4: Hur medarbetarna anser att arbetet med förbättringar fungerar 2012. 
 

5. Hur vill du bidra till förbättringsarbete? 
Det finns ett gemensamt intresse bland medarbetarna för att bidra till 
förbättringsarbete. De vill fortsätta vara delaktiga i grupper, lokala projekt, genom 
personliga mål etc. 
  

6. När vill du ha tid för att arbeta med förbättringsarbete? Vill du komma 
in på övertid? 

 
Det ska gå att planera in förbättringsarbete i det dagliga arbetet, det ska kunna avsättas 
dedikerad tid.  Om det blir  för många timmar kan det vara aktuellt  att  komma in på 
övertid.  
 

 
Figur  5.4.5:  Medarbetarnas  åsikt  kring  om  de  vill  ha  tid  över  att  arbeta  med  
förbättringar. 
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De flesta vill ingå i någon form av förbättringsgrupp. Det är viktigt att stöd finns från 
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operativ lär sig mer. Vidare är det viktigt att förbättringsgrupperna kan sättas ihop och 
upplösas. Det är vissa problem som behöver lösas direkt och dessa problem kan då 
behandlas i en förbättringsgrupp. 
 
Det finns intresse av att vara projektledare eller bidra med sin expertkompetens. Det 
är stimulerande men det behövs utbildning och det behöver premieras på något sätt.   
 
 

 
Figur 5.4.6: Hur medarbetarna ser på att ingå i förbättringsgrupper. 
 

8. Vilka områden vill du ska diskuteras på möten gällande 
förbättringsarbete? 

 
Det bör vara lokala grupper som diskuterar lokala problem, det ska kunna kopplas till 
hens erfarenhet/yrkesroll. Fördelen med tvärfunktionella grupper mellan skiften är att 
dialogen hade minskat risken för att flera skift lägger samma förslag och en gemensam 
lösning kan bollas direkt.  

Det borde finnas en tydlig dagordning,  att  det  fokuseras på rätt  saker och att  mötet 
blir effektivt. Om det är större grejer så ska det ventileras mellan alla skiften (ledtid för 
alla skift att ha jobbat = 8 dagar). Detta kan vara farligt att säga 8 dagar man kanske 
inte hinner med att titta på det, men på två veckor kanske man haft någon tid att kolla 
på det. Ska man hålla upp intresset ska man i första skedet nog inte blanda personer. 
Men är det så att man kan ha flera olika lösningar på olika avdelningar ska man kanske 
arbeta i tvärfunktionella grupper. Måste se problem innan de uppstår, kan kanske inte 
bygga en organisation på övertid. 

9. Vill du ha något forum för att diskutera förbättringsarbete? 
 
Det finns en diversifierad syn kring vilket typ av forum som borde användas. Förslag 
är lokala eller tvärfunktionella möten då det kan vara svårt att diskutera problem på 
hemsidan och individerna borde då kunna träffas och diskutera.  
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56%

nej
22%

vet ej
22%

Vill du ingå i någon 
förbättringsgrupp?
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Det är viktigt att informera och entusiasmera. På lokala möten kan projekt initieras, 
återkopplas eller avslutas. Problem kan lösas och utbildning ges eller planeras/ 
diskuteras. Alla får veta vad som gäller vilket genererar i en bra uppföljning. Viktiga 
händelser kan informeras om. Vi kan planera in saker som ska göras i rimlig tid. 
 

 
Figur 5.4.7: Medarbetarnas återkoppling kring att ha forum för förbättringsarbete. 
 

10. Hur vill du ha feedback på förbättringsarbete? 
 
Detta kan ske på olika sätt. Förbättringar kan sammanfattas och visualiseras 
exempelvis  på  hemsida  så  alla  avdelningar  kan  se  dem.  Det  kan  återkopplas  av  sin  
närmsta chef muntligt och ges möjlighet för en dialog. Det är viktigt att lära sig av vad 
som  gjorts  bra  och  vad  som  gjort  mindre  bra.  Är  det  godkänt/avslag  etc.  Det  kan  
finnas grupper på intranätet, actionlista och morgonmöten 
 

 
Figur 5.4.8: Återkoppling på hur medarbetarna vill ha feedback på förbättringsarbetet. 
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11. Hur ställer du dig till att förbättringsarbete som ger resultat kan 
belönas? 

 
Hälften av de intervjuade anser att förbättringsarbete borde belönas. Det blir en 
morot för att ta fram genomtänkta förslag. Däremot är det inte längtan efter att bli rik 
som driver människor att arbeta med förbättringar. Känslan av att vara med och 
påverka är nog och stoltheten att faktiskt bidra. Det kan belönas med studiebesök på 
andra  industrier,  utbildning  inom  olika  ämnen  ex.  Kemi  A,  B,  C.  Det  kan  ges  
möjlighet till praktik på andra avdelningar.  
 

 
Figur 5.4.9: Medarbetarnas syn på att få belöning för förbättringsarbetet. 
 

12. Hur tycker du att förbättringsarbete ska drivas? 
 

Det är ett flertal olika förslag som diskuteras. Det borde förankras uppifrån och ner i 
organisationen och arbetet med förbättringar ska följas upp. Det borde ges möjlighet 
till att delta i genomförandefasen. De som driver förbättringsarbetet behöver kunna 
avsätta resurser och få befogenhet att godkänna förbättringar som kostar.  
 
På ett inspirerande sätt det ska vara roligt och utvecklande. Alla individer är olika, en 
del är idésprutor, andra är entreprenörer medan en del vill skriva. Man kan ju försöka 
hjälpa varandra att bli bättre. Det är viktigt att inse att förbättringsarbete kostar 
företaget  pengar  men  att  det  också  kommer  ge  pay-off  på  flera  olika  sätt.  Detta  
innebär att det måste ges möjlighet att avsättas tid för förbättringsarbete. 

5.5 Benchmarking 

Det valdes att göra en funktionell processjämförelse (Bergman och Klefsjö, 2007), 
vilken avser att jämföra processer med en erkänt bra organisation i snarlika områden 
eller som har likartade aktiviteter. Företagen som valdes ut för att processjämföras var 
Ineos, Perstorp Oxo, Borealis Group och SKF.  
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Dåligt
0%Ingen åsikt

0%
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De tre förstnämnda företagen är alla Processkemiska företag och valdes för att kunna 
koppla och relatera till hur de arbetar med förbättringsarbete till en liknande 
verksamhet som Akzo Nobel Surface Chemistry Stenungsund. I figur tre nedan 
illustreras  hur  de  tre  första  företagen  och  Akzo  Nobel  samverkar  för  att  kunna  
erbjuda kvalitet till sina kunder och en hållbar utveckling. 

 
Figur 5.5.1: Hur kemiindustrin i Stenungsund beror av varandra. Hämtad från utgiven 
Power Point presentation från Ineos, Berit Ekström 

SKF  och  Volvo  Aero  valdes  för  att  båda  företagen  har  kommit  långt  och  med  sitt  
förbättringsarbete och är erkänt duktiga på det. SKF fick 2011 priset för årets 
leverantör av General Motors och Volvo Aero som vann utmärkelsen svensk kvalitet 
1996. Dessvärre gick det inte att boka ett möte med någon representant på Volvo 
Aero. Detta tros inte ha påverkat kvaliteten i arbetet eftersom fyra framstående 
företag inom förbättringsarbete har undersökts och givit betydande input till 
undersökningen. 

5.5.1 Perstorp Oxo 
I över 125 år har Perstorp Oxo förbättrat vardagen för 
miljontals människor världen över med innovativ kemi. 
Företaget  omsätter  13  miljarder  kr  och  har  2  500  
anställda i Asien, Europa samt Nord- och Sydamerika. 
Perstorp Oxo:s specialkemikalier gör allt från bilar till 
burkar, från segel till skor, lättare, starkare och säkrare.  
 

Figur  5.5.1: Illustrerar en del ur Perstorps fabrik. Bild hämtad från Perstorps hemsida.  
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Deras företagskultur genomsyras av deras kärnvärden fokuserad innovation, 
pålitlighet och ansvarstagande. Den globala kundtjänstavdelning som betjänar alla 
affärsområden och regioner med orderhantering och kundkontakter, består av 67 
personer, på tio platser världen över. Den globala kundtjänstavdelningen hanterar alla 
order och transporter för Perstorps koncern från 14 produktions enheter. Totalt 
hanteras cirka 6000 orderrader per månad inklusive hantering av reklamationer 
(Perstorp, 2012).   

Perstorp Oxo Stenungsund 
Perstorp Oxo AB i Stenungsund är en kemisk processindustri med kontinuerlig drift. 
Företaget har anläggningar i Stenungsund och Nol norr om Göteborg och ca 250 
medarbetare. Exportandelen är 85 procent. I Stenungsund och Nol tillverkas olika 
byggstenar till plastindustrin (Perstorp, 2012).   

Intervju med Johan Stahlfors, Förbättringschef 

Perstorp Oxo baserar sin verksamhet på tre kärnvärden: Ansvarstagande, pålitlighet 
och fokuserad innovation. Vilket genomsyrar alla processer på företaget. 

Perstorp ville år 2007 göra en förändring och implementera ett fungerande 
förbättringssystem som fungerar hos dem. Detta innebar först att de headhuntade 
Johan Stahlfors som förbättringskoordinator för att driva detta. Johan Stahlfors har en 
lång historia inom industrin då han arbetet flera år på Volvo Aero med projekt och 
verksamhetsutveckling inom VPS (Volvo Production System). Därefter arbetade han 
flera år på Tamrå som teknisk chef innan han blev headhuntad till Perstorp Oxo. När 
Johan fick tjänsten initierades ett benchmarkingarbete där man bland annat 
undersökte hur Akzo Nobel Surface Chemistry arbetar med ständiga förbättringar. 
Kontaktperson var Carina Pettersson som börjat implementera arbetet efter initiativ 
från dåvarande fabrikschef Stefan Svensson.  

Några månader efter detta hölls det en stor management konferens kring Continuous 
improvements. Det var cirka 35 personer närvarande från siter från hela världen. Det 
diskuterades mycket kring ständiga förbättringar och vikten av att hitta och 
implementera ett system so fungerar. De diskuterade kring en strategi där de utvecklar 
ett system internt eller om det ska konsultas in från företag. Väl efter konferensen 
började Johan kolla runt och gjorde studiebesök på Ford och Henkell då 
organisationen hade kontakter där. Därefter upptäckte han Milliken, som erbjuder 
förbättringssystem och coachning för företag.  Han initierade en kontakt och åkte 
över på ett studiebesök med några andra utvalda från andra fabriker. Perstorp köpte 
biljetter Milliken stod för resten. Miliken presenterade sitt system, ordnade 
studiebesök, föreläsningar men försökte aldrig ’sälja in’ konceptet.  

Väl hemma begärde de in offerter från flertalet företag som erbjöd ungefär samma 
produkter, men valde till slut milliken på grund av att de erbjöd coachning och 

http://www.perstorp.com/
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guidning i hur de kunde skräddarsy deras Milliken Performance system efter Perstorp 
Oxo. Därefter sålde de in konceptet till koncernledningen som valde att satsa på det.  

Viktigt att tillägga är ledningens stöd, efter  krisen  2008  var  man tvungen  att  minska  
kostnaderna i organisationen, men ledningen gick tydligt ut och informerade om att 
allt förbättringsarbete ska fortsätta som vanligt. Dessutom skulle alla resurser som 
krävs fortsättas användas för förbättringsarbetet.  

Valet att införa systemet lokalt kan bli bräckligt. Detta eftersom faran då eldsjälar och 
engagerade, drivande personer försvinner riskerar arbetet med förbättringar att dö ut. 
Nu finns det tydliga mål och krav från ledningen, vilket ger ett annat fokus och krav 
på förbättringsarbetet.  

”Milliken är våra guider och förser oss med metodik, kunskap, tips och ideer.” 1  

Struktur och arbetssätt 

Perstorp  Performance  system  (PPS)  tog  fart  och  grundar  sig  på  TPM  (Total  
Productive Maintenance) och Lean. De hade från början en plan för hur detta skulle 
implementeras. Tydlig kommunikation har resulterat i att alla vet vad PPS är, vilket 
har skapats en gemensam nomenklatur. Systemet sammanställs och illustreras i ett 
tempel med nio pelare där golvet är säkerhet och olika pelare med exempelvis 5S, 
DEC (Daily Equipment Care), CI (Continous Improvemnts), förebyggande underhåll, 
dagliga förbättringar osv.  

I varje pelare tillsattes en pelargrupp som ansvarar för respektive område. I denna 
grupp ingår en linjechef som ansvarar för detta område. Gruppen är vidare 
tvärfunktionell tillsatt, medlemmarna valdes fram i organisationen utefter hur 
engagerade de var, bra sändare ut i organisationen, som vågade och kunde säga vad de 
tyckte och hade respekt. 

Vid implementation av PPS kom Milliken och coachade två projekt som Perstorp 
valde ut efter olika viktiga parametrar. Detta för att lära organisationen hur man kan 
arbeta, utbilda, vad man ska tänka på etc. Därefter var det att replikera på andra 
områden. Det är idag cirka 40 personer som arbetar med avsatt och sponsrad tid från 
organisationen som pelare.  

Kompetensutveckling 

Pelarmedlemmarna fungerar som drivande coacher och mentorer med projektansvar 
för  projekt  som  utförs  på  områden,  där  projektmedlemmarna  är  medlemmar  ur  
organisationen från olika avdelningar.  Detta tillför ett extra värde för medarbetarna 
genom kompetensutveckling, engagemang och delaktighet. 

1Stahlfors, Johan; Förbättringskoordinator på Perstorp Oxo. 2012. Intervju 2012-06-12. 
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Ständiga förbättringar 

Idag  har  de  inte  kommit  så  långt  med arbetet  med ständiga  förbättringar  då  de  inte  
infört den pelaren än. De följer upp allt förbättringsarbete genom att pelargrupperna 
ansvarar för att göra audits ute i fabriken där observeraren med en checklista ser till 
att  de  efterlever  metodiken  på  ett  visst  område.  Efter  DEC  (Daily  equipment  care)  
infördes har det blivit en kulturförändring. Detta skapar ett ägandeskap hos de 
anställda som har drivit och ansvarat för projektet. De har även infört Layer auditing 
där chefer följer upp varandras områden för att stötta och coacha samt ge 
erkännande.  

De strävar efter att så långt som möjligt använda ett arbetssätt DMAIC men använder 
flera metoder för att nå sina mål beroende på vad som passar bäst. En av pelarna är 
fokuserad förbättring där de strukturerat upp DMAIC på ett A3 ark med verktyg för 
att direkt kunna sitta och spåna och skriva en projektplanering, fiskbensdiagram, 5-
varför Etc.  

”Initiativet att införa PPS kom uppifrån och trycktes ner i organisationen vilket har resulterat i att 
många höjt garden och lämnat lite utrymme för engagemang”.2  

Ledarskap 

Detta tror Johan kan bero på att ett styrande ledarskap hos ledningsgruppen. Han 
anser att de behöver bli bättre på faciliterande ledarskap där man involverar 
medarbetarna i beslutsprocesserna. Detta för att motivera och engagera mer 
medarbetare i förbättringsarbetet.  

Förbättringsarbete kostar pengar, detta är de väl medvetna om och snålar inte på 
resurser. Det blir inga diskussioner om det behöver köpas in isolering, nya plåtar, 
skyltar, slangvindor, sopvagnar osv. 

Belöningssystem 

Förr hade de enormt bra driv med förslagsverksamhet som belönades. När Johan 
började blev det allt mindre. Det finns ett system där medarbetaren får möjlighet att 
förbättra sin lön genom att avsätta tid för att arbeta med förbättringsarbete. Detta då 
medarbetaren missar tid att utbilda sig på nya fabriksareor, vilket också belönas. 

Framgångsfaktorer 

Perstorp framgångsfaktorer är att ha förankrat ledningsgruppen, ledningsgruppens 
ansvar och stöd samt guidning från milliken. Ett av resultatet med förbättringsarbetet 
har varit att genom att kartlägga sina förluster ha lyckats minska 
brandkårsutryckningar från 55 procent till fyra procent. 

2Stahlfors, Johan; Förbättringskoordinator på Perstorp Oxo. 2012. Intervju 2012-06-12. 
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De förmedlar förbättringar visuellt via tavlor och möten. Projektledare för större 
projekt är skiftledare, processingenjörer då de redan har kompetensen redan, men 
ibland även duktiga operatörer. 

Alla förbättringar drivs i projektform och lämnar efter avslutande över till linjechef för 
att ta över arbetet och se till att metoden lever vidare där, upprätthålla förbättringen. 

5.5.2 Ineos 
Ineos är ett globalt företag som bildades 
1998  och  är  idag  ett  ledande  kemiföretag.  
Ineos globalt omsätter ca 20 miljarder Euro 
årligen  och  har  ca  15  000  medarbetare.  
Vidare har koncernen 60 
produktionsanläggningar i hela världen 
fördelade på 13 länder. Koncernen är 
engelsk och ägs till största del av Jim 
Ratcliffe. Koncernen har 15 olika 
affärsområden varav Ineos ChlorVinyls är 
ett av de. Ineos ChlorVinyl har 
produktionsanläggningar i UK, Norge, 
Tyskland, Belgien, Nederländerna och 
Sverige (Ineos, 2012).  
 
 
 
 

Ineos Stenungsund 

I Stenungsund startade produktionen 1967. Anläggningen ingår i Ineos koncernen 
sedan  2008.  Verksamheten  är  certifierad  enligt  ISO 9001,  ISO 14001  med flera  och  
har ett tullcertifikat: AEO. Företaget har 300 medarbetare och omsätter 2 131 
miljoner SEK. De tillverkar Klor, Lut, Saltsyra, Vinylklorid och PVC. Där Klor och 
Vinylklorid används internt. Lut används till massa- och pappersindustrin, PVC till 
byggsektorn och hälsovården. Siten har tre fabriker: PVC, VCM och klor. Dessa tre 
fabriker är bemannade med 5 skift med 7-12 personer beroende på fabrik. De stora 
råvarorna är salt och el. Ineos tillhör en av de stora energianvändarna i Sverige vilket 
gör de extra känsliga för elpriset (Ineos, 2012).  

Intervju med Berit Ekström, kvalitetschef 

Berit Ekström är kvalitetschef på Ineos i Stenungsund. Hon började arbeta på 
marknadsavdelningen 1984 som sekreterare. Hon var med vid implementeringen av 

Figur 5.5.1: Illustrerar en del ur Ineos fabrik. Hämtad från utgiven Power Point 
presentation från Ineos, Berit Ekström 
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ISO 9001 och att bygga upp kvalitetssystemet. Hon arbetade på marknadsavdelningen 
i 15 år. Hon fick en möjlighet att var med och driva igång förbättringsarbetet men 
stötte  på  motstånd.  Hon fick  därefter  möjlighet  att  arbeta  som VD-sekreterare.  Vid  
sidan om denna tjänsten skulle hon driva igång TPU – Totalt produktivt underhåll. 
Detta fick mer kraft i och med ISO 9001 2008 där stort fokus läggs på ständiga 
förbättringar. År 2004 tillträdde hon som kvalitetschef på Ineos.  

Struktur Ständiga förbättringar 

Förbättringsarbetet  på  Ineos  Sverige  AB baserar  sig  på  TPU-koncept  som går  ut  på  
att förbättra verksamheten genom förbättringsgrupper. TPU-konceptets tre 
hörnstenar är ”hjärnan” som representerar driftuppföljning, ”Hjärtat” som 
representerar operatörsunderhåll och ”musklerna” som representerar 
förbättringsgrupper.  

Arbetet med förbättringar initierades 1994 med en förstudie, vilket resulterade i ett 
beslut om att införa TPU 1997. Det startades därefter upp förbättringsgrupper inom 
produktion 1998, underhåll 1999 och administration 2000. 2001 var alla medarbetare 
på  Ineos  med  och  bidrog  i  förbättringsarbetet.  Detta  drevs  då  fortfarande  av  6  
förbättringskoordinatorer. Dessa sex blev senare tre därefter två. Från och med 2004 
är det en förbättringskoordinator kvar, kvalitetschefen.  

Övergripande TPU – mål: 

 Alla ska vara med i förbättringsarbetet 
 Uppfylla affärsplanen 
 Två förslag per person och år i gruppen.  

Övergripande riktlinjer är att 80 procent av alla förslagen skall vara genomförda inom 
tre månader och att 80 procent av förslagen skall genomföras av gruppen själv. Det 
ligger fokus på att dessa förbättringar ska behandla antingen effektivitet, HMS (Hälsa, 
miljö och säkerhet), 5S, kompetens, OPUH (operatörs underhåll), kostnader, yttre 
miljö  eller  energi.  De  har  månatliga  möten  på  respektive  skift  och  avdelning  där  en  
utsedd handledare håller i mötet och går igenom en aktions-lista med påbörjade, 
genomförda och projekt som fått avslag. Det är rekommenderat att handledarna ska 
ha en agenda och dagordning, men detta används sällan. 

Daglig styrning 

Det hålls inga strukturerade tvärfunktionella förbättringsmöten utan det sker 
avdelningsvis och skiftlagsvis. Det finns dock ledningsgrupper för respektive fabrik 
PVC, VCM och Klor. Dessa är sammansatta av handledare från respektive skiftlag, 
processingenjör och HMS ansvarig.  
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Det är en ständigt återkommande fråga om skiften ska komma in extra. Däremot 
försöker organisationen undvika detta då de kommer in på mycket annat som möten, 
utbildning osv. 

För att kunna följa förbättringsarbetet på olika avdelningar finns det TPU-tavlor där 
bland annat åtgärdslistor ska visualiseras, men dessa används tyvärr dåligt. Berit sitter 
inte med i ledningsgruppen vilket är en nackdel då förbättringsarbetet borde 
genomsyra alla diskussioner och beslut på alla nivåer. 

Det finns även möjlighet för skiftlag och avdelningar att boka in interna 
kund/leverantörsmöten för att diskutera oklarheter, förbättringar etc. Dessa möten 
styrs  då  av  handledarna.  Fördelen  med  detta  är  att  det  reducerar  förluster  i  tid  och  
onödigt arbete. Förutom dessa grupper tillsätts tvärfunktionella grupper vid behov.  

År 2011 hade Ineos dragit igång en besparingskampanj. Detta kördes sedan genom 
TPU grupperna som tog fördel av förbättringsarbetet att jobba fokuserat med att 
minska kostnaderna.  

Belöningssystem 

Det finns ett belöningssystem för förbättringsgrupperna. Det innebär att grupperna 
ska ha genomfört två förslag per person i gruppen, gruppen ska ha uppnått sina mål. 
Då utbetalas 1000 kronor/person till en gemensam gruppaktivitet årligen. Gruppen 
använder sig av arbetsmetodiken PDCA.  

2004 började arbetet med att mäta TPU-arbetet.  De har klarat ca 1000 förslag per år 
sedan  dess.  Värt  att  nämna  är  att  personalstyrkan  har  minskat  från  400  till  300  
personer  vilket  har  påverkat  antalet  förslag  till  att  ligga  runt  900  stycken  2009,  2010  
och 2011. De flesta förslag berör antingen 5S, HMS (Hälsa, Människa och Säkerhet) 
eller yttre miljö.  

Förbättringsförslag 

År 2009 gjordes en förändring då den föregångna förslagslådan var ineffektiv och 
kommittén hade blivit en flaskhals. För att kunna hantera detta valdes att stryka alla 
förslag som var äldre än tre år. Belöningsmallen förenklades och enskilda, samt 
kollektiva belöningar reducerades och ersattes med en årlig ersättning på 1000 kronor 
per person för att kunna genomföra en gemensam gruppaktivitet.  

Förslag som kommer in i förslagslåda och som inte värderas till över 20 000 kronor 
går tillbaka till förslagsställaren för att diskuteras TPU-gruppen. Om förslaget värderas 
till över 20 000 kronor behandlas det vidare av förslagskommittén. Skulle det vara så 
att förbättringsgrupperna behandlar ett förslag som inte värderats till över 20 000 
kronor  kan  gruppen  lämna  in  förslag  in  ett  justerat  förslag  med  motivering  i  
efterhand.   
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Ledarskap 

En viktig ledaregenskap som kvalitetschef är att vara envis och tydlig. Det kommer bli 
motstånd vid förändringar. Målstyrning och tydlighet är viktigt, att alla ska vara 
delaktiga. För att poängtera detta tas detta upp vid intervjuer där det betonas att man 
kommer vara med i förbättringsgrupper och förväntas bidra.  

Kompetensutveckling 

För att medarbetare ska kunna få den kompetensen som krävs för att vara handledare 
skickas de på en endagsutbildning i hur man kan hantera grupper, psykologi samt 
Ineos målstyrningsprocess. När hon går ut och utbildar internt har hon ofta med 
någon som arbetat med det innan.  

Övrigt 

Det  hålls  även  ett  möte  i  halvåret  med  representanter  från  Akzo  Nobel,  Ineos,  
Perstorp Oxo och Borealis. Detta möte hålls på de olika fabrikerna och ansvaret för 
mötet rullar mellan deltagarna. Syftet med mötet är att lära av varandra och utbyta 
idéer.  

Framgångsfaktorer 

TPU är ett system som utvecklades lokalt men som inte har spridit sig till resterande 
fabriker runt om i världen. Tre framgångsfaktorer som gjort att de lyckats införa TPU 
och driva detta är: 

1. Ledningsbeslut med tydligt fokus och visualisering under 
implementeringsfasen.  

2. Att förbättringsarbetet är målstyrt 
3. Gruppbelöning 

 

5.5.3 Borealis Group 

Borealis är en Europeisk Petrokemisk koncern som inriktar sig mot polymerer. 
Borealis hade 2011 en omsättning på 7,096 miljoner Euro med 5100 anställda. 
Företaget bildades 1994 då norska Statoil och Finländska Neste överförde sin 
polymerverksamhet till bolaget (Borealis, 2012). 

Borealis Stenungsund 

Borealis har produktionsverksamhet i Stenungsund med cirka 990 anställda. 
Anläggningen är uppdelad i två delar, dels av en polyetenanläggning och en kracker.  
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I krackern framställs eten och propen genom att vid hög temperatur sönderdela 
råvarans större molekyler i mindre omättade föreningar.  

I polyetenanläggningen framställs polyeten av eten från krackern. Det finns en 
högtryckspocess där det genom högt tryck bildas lågdensitetsPolyEten. Dessutom 
finns även en lågtrycksprocess där man med hjälp av en katalysator kan tillverka 
HögDensitetsPolyEten vid lägre tryck. I borstprocessen polymeriseras eten i två steg. 

I polyetenanläggningens högtrycksfabrik och lågtrycksfabriker polymeriseras eten till 
polyeten (Borealis, 2012). 

Intervju med Trude Andreassen 

Det har tidigare gjorts försök att dra igång ett slagkraftigt förbättringsarbete på 
Borealis, men det har inte fått fäste. Detta har dock resulterat i The Borealis Way, en 
fem stegs process för att driva förbättringsarbete. Trude Andreassen leder 
Operational Excellence (OPEX) som är Borealis förbättringsfilosofi som initierades 
för ett och ett halvt år sedan.  Huvuduppgifterna var att utbilda medarbetarna inom 
verktyg och metoder samt att utbilda facilitatorer för att driva förbättringsarbete där 
organisationen skulle fungera som en stödfunktion. 

OPEX är ett förbättringsprogram där fokus ligger på säkerhet och inte besparingar 
vilket resulterade i att medarbetarna inte behövde känna oro för att deras tjänst skulle 
försvinna. OPEX är vidare ett nätverk mellan alla företag inom The Borealis Group. 
Detta var positivt då det gav möjligheter till samarbete mellan fabrikerna, och en 
känsla av att alla sitter i samma båt. Vidare har detta resulterat i interna internationella 
utbildningar. 

Borealis hade fokuserat mindre på säkerhetsutbildningar, och hade stora möjligheter 
att utbilda operatörerna tekniskt. Detta resulterade i att alla fabriker fick en teknisk 
coach och uppföljning sker för att medarbetarna ska kunna verifiera sin kompetens.  

Frågställning: Hur kan vi ta tillvara på all kompetens i organisationen och ta tillvara alla på 
förbättringar. 3 

Syftet med OPEX var att skapa en lärande organisation och att på ett systematiskt sätt 
minimera risker, arbeta proaktivt med underhåll och ta fram förbättrade processer så 
alla skulle arbeta på samma sätt. Trude tror att detta kommer ge resultat på lång sikt.  
En målsättning när OPEX initierades var dessutom att kunna ta hem 30 procent av 
totala kostnaderna som ett resultat av en ökad konkurrens från Öst. 

OPEX initierades med en Europeisk kick-off därefter en nationell kick-off och efter 
detta genomfördes en massiv utbildningsvåg för att bygga upp konceptet bland 
medarbetarna och förmedla syftet.  
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Efter utbildningsvågen började mobiliseringen, därefter formades team och processer 
och OPEX dagen introducerades där ledare går runt på fabrikerna och får presenterat 
avdelningarnas förbättringsarbete. OPEX dagen har resulterat i ett ökat engagemang 
och en känsla av ägarskap hos medarbetarna. 

Struktur Ständiga förbättringar 

Efter OPEX initierats bildades ett OPEX team vid varje fabrik som var 
tvärfunktionellt sammansatta. Vidare bildades spetsgrupper på krackern på varje area. 
Dessa bestod av två tekniker på varje skiftlag och spetstekniker som även ingår i 
OPEX teamen.  

Det skapades nya arbetsprocesser vilket resulterade i ett gemensamt arbetssätt och det 
förtydligade hur investeringar ska göras vilket även underlättade prioritering för 
management. En del verktyg var obligatoriska och andra var frivilliga.   

Det finns två olika varianter av verktyget The Borealis Way (TBW). Det är TBW 
projekt och TBW initiativ. 

TBW projekt är mer formellt med utsedd projektledare, allokerare, rapportering etc. 
Medan TBW initiativ startades för att kunna lösa enklare problem snabbare, genom 
att endast meddela när teamen startar ett initiativ. Det tillsattes även nya resurser för 
att stötta denna process. 

Daglig styrning 

Till en början användes en whiteboard tavla för daglig styrning, då detta 
rekommenderades av en konsultfirma, där operatörerna själva uppdaterade denna. 
Detta uppfattades dock både gammaldags och resulterade i mycket administrativt 
arbete och kunde ses som en bestraffning.  

Det skapades en förenklad riskmatris, sannolikhet gånger konsekvens över fem * fem 
rutor med tillhörande detaljerad konsekvenstabell för att kunna ta snabba beslut.  

Ledarskap 

Med hjälp av faciliterande ledarskap underlättas kommunikationen i fabriken, men det 
förmedlas även ”succes stories” via intranätet. Detta förmedlas ut i organisationen 
varje månad i ett månadsbrev och varje fabrik kan komma med sina bidrag. Vidare har 
även skiftlagen tv-apparater i kontrollrum och korridorer för att kunna ta del av viktig 
information.  

Vid introduktionen av OPEX åkte Europacheferna med Trude runt och blev på så vis 
involverade i arbetet vilket Trude ansåg vara väsentligt för framgång. 

3Andreassen, Trude; OPEX chef Borealis Stenungsund. 2012. Intervju 2012-06-12. 
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För att kunna motivera så många medarbetare som möjligt valdes att använda enkla 
nyckeltal (KPI) som exempelvis antal oplanerade stopp (OAE) över viss tid. 

Förbättringsförslag och belöningssystem 

På  Borealis  har  dem  en  förslagsverksamhet  med  individuella  belöningar.  Vidare  ges  
det ut en miljon till varje team på fabrikerna för att kunna göra förbättringar efter eget 
budgetansvar.  Detta gav motivation, ägandeskap och befogenheter. Då medarbetarna 
kunde bestämma vad pengarna skulle adresseras till.  

Kompetensutveckling 

OPEX introducerades med en massiv utbildningsvåg 2010 och visade på att 
förbättringsarbetet  var  viktigt  för  organisationens  fortlevnad.   Sedan  dess  har  de  
kunnat göra handpåläggning på samtliga team och projekt.  

På Borealis utbildas ledare inom facilitering. Facilatitorerna ingår i ett lokalt nätverk 
och har kvartalsvisa möten. Det finns tre utbildningsnivåer till facilitator som 
representeras med en, två eller tre stjärnor.  

Framgångsfaktorer:  

Fick med ledningen från början, genomförde en massiv utbildningsvåg och har 
förbättrat samarbete mellan alla fabriker genom att köra programmet globalt. 

5.5.4 SKF 

SKF grundades 1907 och 1920 var företaget väl etablerat i Europa, Asien och Afrika. 
SKF är idag representerat i mer än 130 länder. Inom SKF koncernen arbetar 40 000 
medarbetare, där 3500 av dessa arbetar i Sverige fördelat på orterna Göteborg, 
Helsingborg, Hofors, Landskrona och Linköping. Huvudkontoret för koncernen 
finns placerat i Göteborg. Företaget har mer än 100 tillverkningsplatser och säljbolag 
som  stöds  av  återförsäljare  på  cirka  15  000  platser.  Dessutom  säljer  SKF  sina  
produkter på e-handelsplatser och har ett globalt distributionssystem. 

SKF samlar sin tekniska kunskap och kompetens på fem plattformar: Lager och 
lagerenheter, Tätningar, Mekatronik, Service samt Smörjsystem. Koncernen verkar 
huvudsakligen genom tre divisioner: Industrial Division och Service Division, som 
servar industriella OEM kunder (Original Equipment Manufacturer) respektive den 
industriella eftermarknaden, samt Automotive Division, som betjänar OEM och 
eftermarknadskunder inom fordonsindustrin (SKF, 2012).  

SKF Sverige 
SKF Sverige AB har globalt ansvar för tillverkning av sfäriska rull- och kullager, samt 
försäljningen av lager till svenska fordons- och industrikunder. På SKF-området i 
Gamlestaden,  Göteborg,  finns  två  av  SKF-koncernens  fabriker.  Det  ena  är  
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produktutvecklingscenter för sfäriska rullningslager, laboratorium för bland annat 
lageranalys samt centrallager. Det andra är Medium Bearings är en av de två fabrikerna 
i Göteborg. De har 710 anställda och tillverkar rullager (SKF, 2012). 
  
Intervju med Lars Arrenäs 

Lars Arrenäs arbetar som Business Excellens manager på SKF. Han började sin 
karriär på SKF när han gick ur skolan för nära 30 år sedan. Han har arbetat som 
operatör, produktionstekniker, produktionschef, kvalitetschef och har arbetat med 
förbättringsarbetet i sin nuvarande roll de senaste 12 åren.  

SKF:s Historia kring förbättringsarbete sträcker sig långt tillbaka i tiden med olika 
filosofier och metodiker som avlöst varandra som började med SKF quality 
Management System och tagit former som TQM, Sex Sigma, TPM etc. SKF bridge of 
Business Excellence är den filosofi företaget driver sitt förbättringsarbete efter 2012, 
vilket startades 2007 och knyter samman det bästa ur alla tidigare metoder och 
koncept, men med tonvikten på principer.  

Konceptet initierades som Manufacturing excellence, men detta mottogs inte som 
applicerbart av andra avdelningar än produktion. Detta då de inte ansåg att de 
producerade något på exempelvis marknadsföringsavdelningen. På grund av detta 
byttes titeln till Business Excellence. I grund och botten handlar det ju om att 
reducera svinn och skapa en ökad effektivitet, så de kastar därmed inte bort något 
utan lär av historien och plockar med det som fungerar bra innan de implementerat 
nya metoder. Fokus har alltid utgått från kundens behov, men före 2007 tryckte 
ledningen ut metoder och arbetssätt. Lars beskrev det som: 

”Tänk dig att du står hemma i trädgården och ska såga isär en bräda och du hittar inte din såg. Då 
kommer din granne och säger att han har en hammare, den bästa på marknaden som kostar 1000 
kronor. Du slår av plankan och visst du kapar brädan, men resultatet hade blivit bättre med rätt 
verktyg. Vi har varit en ledning som tryckt ut hammare till medarbetare som behöver en såg” 4 

Den nya strategin lägger fokus på kundens behov, kommunikation och människan. 
De hade pratat om metoder och arbetssätt och hade fastnat i detta. Nu är tanken att 
principen ska hjälpa de hitta ”ett sätt att tänka”. Förbättringsarbetet har gett resultat 
då SKF under de senaste 10 åren investerat en miljard i förbättringar. Dessutom valde 
företaget att inte friställa några anställda efter finanskrisen 2008, istället gick alla av 
företagets anställda ner 10 procent i tid och lön. Detta åter kopplat till behovet, då 
kundernas behov minskar, minskar även produktionen.  

SKF:s  värderingar  och  mål  visar  för  medarbetarna  vilka  SKF  är  och  vart  de  vill  
komma. SKF principer är pelarna i SKF bron och illustreras nedan i figur 5.5.2  
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 Standardiserat arbetssätt 

 

Figur 5.5.2: Illustrerar standardiserat arbetssätt på SKF. Bild hämtad ur utgiven Power 
Point presentation från SKF, Lars Arrenäs.  

 Rätt från mig  

 

 

 
 
 
 

Figur 5.5.3: Illustrerar principen ”rätt från mig” på SKF. Bild hämtad ur utgiven 
Power Point presentation från SKF, Lars Arrenäs. 
 

4Arrenäs, Lars: Business Excelense manager på SKF. 2012. Intervju 2012-06-12. 
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 SKF bryr sig 

 

 
 
 
 

 Kundvärdestyrd output 

 

 
 

 
 

Figur 5.5.4: Illustrerar principen ”vi bryr oss” på SKF. Bild hämtad ur utgiven Power 
Point presentation från SKF, Lars Arrenäs. 
 

Figur 5.5.5: Illustrerar principen ”kundvärdesstyrd output” på SKF. Bild hämtad ur 
utgiven Power Point presentation från SKF, Lars Arrenäs. 
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 Ständiga förbättringar 

 

 

 

Med hjälp av dessa principer förmedlar företaget ett sätt att tänka, genom kända och 
överenskomna principer.  

SKF har flertalet  metoder och verktyg i  sin verktygslåda som ett  resultat  av över 30 
års arbete med förbättringar. Dessa skapar möjligheten för ’ett sätt att göra’, på ’ett 
strukturerat sätt’ genom att använda lämpliga arbetssätt, metoder och verktyg.  

SKF följer upp arbetet genom nyckeltal och mätningar och bekräftar på så vis att 
företaget når målen de satt upp.  

 

Tillsammans hjälper värderingar, mål och principer SKF att 
göra rätt saker. Medan metoder och uppföljning hjälper de 
att göra ’rätt saker rätt’.  

Struktur Ständiga förbättringar 

SKF har arbetat med tvärfunktionella grupper i 
förbättringsarbetet och under åren och det har funnits 
olika upplägg. Till en början var varje grupp 
tvärfunktionell, med en representant från varje skift. Detta 
gick mindre bra då de kom in på ledig tid vilket inte är 
hållbart ur ett långsiktigt perspektiv. Idag, år 2012, består 
förbättringsgrupperna av medlemmarna av samma skift.  

Figur 5.5.6: Illustrerar principen ”kundvärdesstyrd output” på SKF. Bild hämtad ur 
utgiven Power Point presentation från SKF, Lars Arrenäs. 
 

Figur 5.5.7: Illustrerar principer 
och ledord i ”SKF Business 
bro” på SKF. Bild hämtad ur 
utgiven Power Point 
presentation från SKF, Lars 
Arrenäs. 
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Det har skapats ett nätverk bestående av samtliga chefer i fabriken. Alla medlemmar i 
nätverket bjuds in till ett 30 minuters möte en gång i veckan där syftet är att lyfta upp 
problem, händelser som inträffat och möjligheten att diskutera fritt. Utöver detta så 
hålls även ett liknande möte månadsvis där positiva saker lyfts fram och problem 
diskuteras.  

Daglig styrning 

Varje morgon är det möte ute på respektive avdelning där gårdagen och dagens 
utmaningar diskuteras och nyckeltal följs upp. Det är tre möten varje morgon, där det 
första hålls av respektive produktionschef med operatörerna. Därefter anordnas nästa 
möte av tillverkningschefen med produktionschefer, underhållsingenjörer och 
tekniker. Det tredje mötet anordnas av fabrikschefen och representanter från 
exempelvis logistik, tillverkning och Hälsa, säkerhet samt miljö är med. 

Ledarskap 

Varje vecka finns det inplanerat för två representanter ur ledningsgruppen att gå ut i 
organisationen och se med egna ögon. Vid denna rundvandring förväntas de olika 
avdelningarna kunna avrapportera hur arbetet går och hur de arbetar med 
förbättringar.  Detta uppmuntrar till lärande, ger möjlighet till att fånga upp problem 
och lösa dem, kunna ge befogenheter och gör så att ledningen visar sig tillgänglig. 

På de olika avdelningarna ser förbättringstavlorna olika ut, detta eftersom 
medarbetarna själva fått utforma dem efter behov. Det fanns förut en tanke om att 
samtliga tavlor skulle se likadana ut, men detta har avskaffats då det inte fungerade. 

Förbättringsförslag 

Förslagslådan har tagits bort då den anses vara föråldrad. Den utgick från 
föreställningen att kollektivanställda bara var här för att jobba och skulle få belöning 
om de kom med förbättringar. Tjänstemän hade däremot som jobb att förbättra men 
skulle inte få något extra för detta. Det är gammaldags och resulterade i en omständlig 
process med lång ledtid. Det gynnade några enstaka medarbetare som fick belöning, 
medan övriga medarbetare inte tyckte att det var en bra metod.  

Belöningssystem 

Idag  har  alla  en  bonus  kopplat  till  hur  det  går  för  fabriken  och  alla  har  samma  
möjlighet till bonus. Bonus baseras på liknande parametrar och räknas ut som en 
procentsats av lönen och baseras på prestation. Dessutom finns det 
gruppbasbelöningar som är kompetensbelöning där man genom att lära sig nya ”steg”, 
vilket tar ett år/steg, kan öka sin lön med 600 kronor i månaden/steg.  

Kompetensutveckling 
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SKF har fem College där de utbildar framtida anställda. Företaget har 
utbildningsprogram, spel, vuxenutbildning. Exempelvis kan medarbetare söka en ett 
års utbildning på 20 procent där de dessutom arbetar med ett projektarbete. 

Framgångsfaktorer 

Ledningens agerande, visualisering och uthållighet kring förbättringsarbete. 

5.5.5 Analys av litteraturstudie, benchmarking och nulägesanalysen 

Det finns generellt en uppfattning av att man bidrar till förbättringsarbete på Akzo 
Nobel samt att det är tillfredställande att arbeta med förbättringar. Förutsättningar för 
ett framgångsrikt förbättringsarbete samt struktur och verktyg presenteras i analysen 
nedan. Implementeringsstrategin har betydligt mycket utrymme i avsnitt 5.4.5 då den 
inte varit en fokusuppgift under arbetets gång. Alla delar anses dock vara viktiga för 
resultatets helhet och ett framgångsrikt förbättringsarbete. 

Förutsättningar för ett framgångsrikt förbättringsarbete 

Ledningen måste se till att inspirera medarbetarna att arbeta med förbättringar och ge 
möjlighet till att avsätta tid. Detta grundar sig delvis i förståelsen kring att 
förbättringsarbete kräver kapital men att det senare kommer ge pay-off på flera olika 
sätt.  

 Vi behöver skapa dialoger och möjliggöra kommunikation i vardagen, bryta 
barriärer och öppna kommunikationskanaler för att öka delaktigheten vid 
förbättringsarbete.  

 Lita på kompetensen inom organisationen. 

Enligt  Armenakis  och  Harris  (2001)  är  den  aktiva  deltagande  strategin  den  mest  
effektiva då den omsluter egna upptäckter. Vidare menar Bergin och Rönnestad, 
(2005) att ett ökat deltagande kommer minska riskerna för stress.  

 Vi behöver ge våra ledare möjligheter att vara närvarande ute i organisationen 
dagligen.  

 Vi måste utbilda våra ledare i att ställa kraftfulla frågor.  

Det är väsentligt för organisationen att ha emotionella ledare som har bra relationer 
med sina anställda (Groves, 2006). Emotionella ledare kan utveckla visionära 
ledaregenskaper och kan på så sätt öka arbetstillfredsställelse, tillit till ledningen och 
vinstmarginalen i företaget (Ibid.). Enligt Satish och Surendra (2002) är ett bra 
ledarskap ett faciliterande ledarskap som bidrar till att organisationen kan slutföra 
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nödvändiga åtgärder. Andreassen (2012) poängterar också att företaget med hjälp av 
faciliterande ledarskap underlättar kommunikationen i fabriken. 

Det är viktigt att ha ledare som är motiverade och engagerade då det enligt Black och 
Revere (2006) är nödvändigt att organisationens ledare varje dag är hängivna till 
kontinuerlig kvalitetsförbättring. Vidare understryker Stahlfors (2012) att ledningen 
genom att bli bättre på faciliterande ledarskap, involverar fler medarbetarna i 
beslutsprocesserna  samt  motiverar  och  engagerar  mer  medarbetare  i  
förbättringsarbetet.  

För att lyckas med detta behöver det finnas en kreativ arbetsmiljö som inspirerar till 
att arbeta med förbättringar. Detta innebär att ledarskapsförmågan i organisationen är 
kritisk för att gagna kreativa medarbetare att bidra med sin kreativitet för att lösa 
problem (Cangemi och Miller, 2007).  

För att kunna skapa en kreativ arbetsmiljö behöver företaget börja med att bygga in 
kvalitet i medarbetarna. Detta gör ledningen genom att fokusera på kärnvärden (KV) 
och kärnkompetens (KK) hos de anställda. Enligt Dahlgaard och Dahlgaard-Park 
(2006) är exempelvis tillit ett villkor för gynnsam kommunikation och dialog, utveckla 
kompetens och kapacitet, för att kunna bygga relationer samt för att kunna bygga en 
kultur som präglas av delaktighet. 

Det är viktigt med tvåvägskommunikation (Groves, 2006), visualisering och 
kontinuerlig feedback för att lyckas med förbättringsarbetet. Medarbetarna upplever 
att det saknas kommunikation, uppföljning och återkoppling efter, innan och under 
förbättringar. Det saknas gemensamma arbetsgrupper och en känsla av ägarskap.  
Vidare känner medarbetarna att organisationen behöver ta fram en struktur för 
kommunikation och hur verktyg ska användas.  Att kunna förklara och skapa kunskap 
för att få medarbetare att veta hur de kan bidra. Enligt Stahlfors (2012) har tydlig 
kommunikation resulterat i att alla på Perstorp OXO vet vad PPS är vilket ökar 
förståelsen för förbättringsarbetet hos medarbetarna. 

Vidare betonar Arrenäs (2012) att företagets strategi behöver lägga fokus på interna 
och externa kunders behov, kommunikation och människan.  

Struktur och arbetssätt för ett framgångsrikt förbättringsarbete 

Samtliga skiftlag vill ha en belöning för det arbetet som utförs med förbättringar. 
Däremot är det inte längtan efter att bli rik som driver människor att arbeta med 
förbättringar  utan  känslan  av  att  vara  med  och  påverka  är  nog  och  stoltheten  att  
faktiskt  bidra.  Detta  belyser  Ahlström  och  Larsson  (2002)  då  fördelen  med  inre  
belöningar är att individen får denna direkt efter utfört arbete medan det kan dröja 
innan en yttre monetär belöning når recipienten vilket riskerar att minska 
motivationen (Ibid.). Vidare kan exempel på yttre belöningar vara studiebesök på 
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andra industrier, utbildning inom olika ämnen och en möjlighet att praktisera på andra 
avdelningar. 

Ekström (2012) lyfter fram gruppbelöning kopplat till två förslag per individ i 
förbättringsgrupp som en framgångsfaktor hos Ineos. Vidare poängterar Ekström 
(2012) att grupper snabbt kan lösa problem genom att sätta riktlinjer att 80 procent av 
alla förslagen skall vara genomförda inom tre månader och att 80 procent av förslagen 
skall genomföras av gruppen själv. 

Genom att strukturera arbetet i förbättringsgrupper och erbjuda enkla statistiska 
verktyg kan gruppen föreslå förbättringar på problem genom att diskutera och 
analysera möjligheter (Bergman och Klefsjö, 2007).  Vidare poängterar Satish och 
Surendra (2002) utifrån en stor undersökning att det ur ett 
personalutvecklingsperspektiv är viktigt att fokusera på team, team baserade initiativ 
och kompetensutveckling (Satish och Surendra, 2002). 

Medarbetarna  har  genom  enkäter  och  intervjuer  haft  ett  gemensamt  intresse  för  att  
bidra till förbättringsarbete. De vill fortsätta i grupper, lokala projekt, genom 
personliga mål etc.  Vidare menar de att  det  finns problem som behöver lösas direkt 
och dessa problem kan då behandlas i en förbättringsgrupp. Enligt Ekström (2012) 
baseras Ineos förbättringsarbete på förbättringsgrupper då det ökar delaktigheten och 
möjligheten att arbeta fokuserat. 

En konsekvens som uppkommit organisationens befintliga förbättringsarbete är att 
det finns för många projekt igång för att mäkta med vilket resulterar i att personer blir 
flaskhalsar. Detta innebär vidare att förslag inte genomförs vilket leder till lägre 
engagemang.  Projekt ses som segdragna,  med brist  på resurser.  Det behöver vara en 
drivande person med ett helhetsansvar över förbättringsarbetet och ett tydligt och 
gemensamt system och arbetssätt för att underlätta arbete och uppföljning. 

 Det som går utöver det normala, det som inte kan lösas direkt, går vidare i och 
löses i förbättringsgrupper 

 Idéer  kommer  underifrån  och  hanteras  direkt  eller  sätts  upp  för  
remiss/konsensus 

Medarbetarna föreslår lokala grupper som diskuterar lokala problem som kan kopplas 
till hens erfarenhet och yrkesroll. Enligt Arrenäs (2012) består förbättringsgrupperna 
på  SKF  av  medlemmarna  från  samma  skift  för  att  lösa  lokala  problem  då  detta  
kringgår problemet med att behöva komma in övertid.  

Däremot är fördelen med tvärfunktionella grupper mellan skiften att dialogen hade 
minskat risken för att flera skift lägger samma förslag och en gemensam lösning kan 
bollas direkt. Dessa grupper bör vara mindre för att möjliggöra effektiva diskussioner. 
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Enligt Lindblom och Wisén (2009) och Bergman och Klefsjö (2007) är mellan 6-10 
personer en bra storlek på en gruppkonstellation.  

Stahlfors  (2012)  poängterar  att  Perstorp  OXO så  långt  som möjligt  strävar  efter  att  
använda ett arbetssätt DMAIC men använder flera metoder för att nå sina mål 
beroende på vad som passar bäst. DMAIC är ett strukturerat och välkänt arbetssätt 
hämtat från Sex Sigma (Henk och Mast, 2006; Ray och Das, 2010) och innehåller 
verktyg för att hantera problemlösning, datainsamling, strukturering av verbal och 
numerisk information etc. för att arbetssättet ska bli kraftfullt (Bergman, Kroslid och 
Magnusson, 2009). Bergman och Klefsjö, 2007). Enligt Stahlfors (2012) har Perstorp 
OXO strukturerat  upp DMAIC på ett  A3 ark med verktyg för att  direkt kunna sitta  
och spåna och skriva en projektplanering, fiskbensdiagram, 5-varför etc. 

För att förbättringsarbetet ska bli effektivt och förslag ska kunna genomföras med 
korta ledtider är det viktigt med en infrastruktur med tydliga roller (Bergman och 
Klefsjö, 2007; Henk och Mast, 2006; Lafferty och McAdam, 2004). I rollerna ska det 
ges distinkta uppdrag som erfaren förbättringsledare, utbildare, mentorer, 
förbättringsexperter, förbättringsstödjare och förbättringsarbetare för att kunna 
tydliggöra ansvar och förenkla förbättringsprocessen (Andersson et al., 2006).  

Organisationen kan genom att involvera alla medarbetare och arbeta utifrån kunden 
klara de fallgropar som Sex Sigma kritiserats för (Satish och Surendra, 2002). Vidare 
behöver det finnas en tydlig resursallokering utifrån ökat värde för kunden och med 
en distinkt koppling till monetära besparingar i företaget. Dessutom behöver det 
finnas tydliga definitioner, i en gemensam nomenklatur, kring vad som menas med 
förbättringsarbete för att undvika fallgroparna inom TQM. För att undvika 
fallgroparna inom Lean production ska en ökad flexibilitet genom rätt resursallokering 
även minska riskerna för att överbelasta flödeskedjan. 

Det behöver skapas en förståelse och kunskap hos medarbetarna som ska arbeta med 
förbättringar om erforderliga verktyg och arbetssätt (Bergman och Klefsjö, 2007). 
Enligt undersökningen gjord i studien finns det intresse hos medarbetarna att vara 
projektledare eller bidra med sin expertkompetens. Det är stimulerande men det 
behövs utbildning och det behöver premieras på något sätt.   

 Det behöver finnas ett systematiserat och strukturerat träningsprogram och 
utbildning för förbättringsledare på olika nivåer som sträcker sig över hela företaget 
(Arnheiter och Maleyeff, 2005). Det vitala är att den teoretiska kunskapen fortast 
möjligt överförs i praktiskt förbättringsarbete (Bergman, Kroslid och Magnusson, 
2009). Vidare belyser Andersson et al. (2006) att en distinkt infrastruktur med tydliga 
roller och ansvarsområden krävs för att lyckas långsiktigt med förbättringsarbete. 
Detta resulterar i att alla anställda kan förstå flödesprocesserna, standardiserat 
arbetssätt etc. på djupet. Det är grundläggande för att kunna bidra i 
förbättringsarbetet då det skapar förutsättningar för att kritiskt kunna analysera och 
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bedöma vad som händer. Enligt Ekström (2012) bör även medarbetare utbilda sig i 
hur man kan hantera grupper, psykologi samt företagets målstyrningsprocess. 

Det finns stora möjligheter till att förbättra kommunikation och återkoppling i 
organisationen. Information faller mellan stolarna och upplevs bristfällig. Ett exempel 
till förbättring är att visualisera mer och marknadsföra förbättringsarbetet. 
Medarbetarna vill ha feedback genom återkoppling av närmsta chef, då detta föder 
möjlighet till dialog. Återkoppling ska även ske på möten men framför allt genom att 
ledarna är ute i organisationen och motiverar, inspirerar och faciliterar. Dessutom är 
det intressant att sprida hur det går för andra avdelningar. 

Möten och forum kan användas för att återkoppla, informera och entusiasmera. 
Projekt kan initieras, återkopplas eller avslutas och problem kan lösas samt kan 
utbildning ges. Alla får veta vad som gäller och vi får en bra uppföljning. Viktiga 
händelser kan informeras om och planering kan diskuteras lokalt och tvärfunktionellt. 
Vidare menar medarbetarna att det är viktigt att visualisera resultat för att visa vad 
som händer och öka motivationen. 

Utifrån benchmarkingen sammanfattas framgångsfaktorerna för förbättringsarbete i 
ledningens fulla engagemang och stöd, massiva utbildningsinsatser, målstyrt och tydlig 
visualisering samt även uthållighet. Enligt Sehat (2011) behöver företaget fokusera på 
att höja medarbetarnas kompetens och dra nytta av kompetensen genom att införa 
både tillfälliga och kontinuerliga förbättringsgrupper. Vidare betonar Sehat (2011)  
vikten med att öka engagemanget hos medarbetarna genom att visualisera nyttan av 
förbättringsarbete för att visa en tydlig koppling mellan insats och resultat. 

För att lyckas behövs en implementeringsstrategi 

En implementeringsstrategi används för att på effektivast möjliga sätt genomföra en 
förändring. Det är först av allt viktigt att skapa ett förändringsmeddelande för att 
förbereda organisationen på förändringen. Detta eftersom ett nytt förbättringsarbete 
ofta medför en förändring för organisationen.  

Det finns två viktiga ingredienser för att lyckas implementera en förändring. Dessa 
ingredienser är dialoger samt emotionella och visionära ledare (Groves, 2006). Detta 
ger  ledarskapet  stort  fokus  i  organisationen  då  förmågan  att  implementera  en  
organisationsförändring blir en essentiell förutsättning hos företagets ledare 
(Armenakis, A. Achilles., Harris, G. Stanley., 2001). Vidare är ledarskapsförmågan en 
kritisk faktor för att främja kreativa medarbetare som kan bidra med sin kreativitet för 
att lösa problem på arbetsplatsen (Cangemi och Miller, 2007). Utöver detta behöver 
en implementeringsstrategi även fokusera på områden som diskrepans, effektivitet, 
lämplighet, ledningens stöd och personlig valens för att bli framgångsrik.  
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6 Resultat från litteraturstudie, benchmarking och 
nulägesanalys 

Utifrån nulägesanalysen, benchmarking och litteraturstudien presenterades en struktur 
för förbättringsarbete med tydlig rollfördelning och fokus på att få in 
förbättringsarbetet  i  linjen,  se  figur  6.1  nedan  [Se  bilaga  F].  Detta  för  att  
förbättringsarbetet ska prioriteras långsiktigt av ledningen. Inspiration hämtades från 
Ineos sätt att arbeta systematiskt med förbättringsgrupper. Vidare fördelas mandat 
och ansvar ner till förbättringsansvariga i linjen och fokus läggs på att utbilda inom 
faciliterande ledarskap inspirerat från Borealis och Perstorp OXO samt SKF.  

 
 

 

I figur 6.1 illustreras föreslagen struktur där lokala förbättringsgrupper har stöttning 
av förbättringsledare, förbättringsstödjare och förbättringsansvariga i linjen. Vidare 
kommer det tillsättas lokala och tvärfunktionella grupper för att lösa problem och 
utveckla verksamheten. Detta skapar förutsättningarna för att förbättringsarbetet ska 
etableras ur ett långsiktigt perspektiv. 

Utifrån nulägesanalysen, litteraturstudien och benchmarkingen presenterades ett 
arbetssätt hämtat från Sex Sigmafilosofin. Arbetssättet DMAIC ger en tydlig struktur 
med ett systematiskt tillvägagångssätt och en stor verktygslåda. Hjulet nedan i figur tio 
illustrerar organisationens förbättringsarbete med arbetssätt, principer och 
fokusområden. Navet representerar säkerhet och ett faciliterande ledarskap som 
möjliggör för organisationen att dra nytta av medarbetarnas kompetens på bästa sätt. 
Stort fokus läggs även på principer och att se till medarbetarnas behov tillfredsställs 
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Figur 6.1: Illustrerad föreslagen struktur för förbättringsarbetet med ansvaret hos 
linjechefer samt att tillsätta lokala och tvärfunktionella grupper för att lösa problem 
och utveckla verksamheten.  
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genom att lyssna på vad organisationen behöver framför att trycka ut 
förbättringsmetodik i organisationen. Varje eker i förbättringshjulet representerar 
områden som organisationen måste bemästra för att kunna driva ett framgångsrikt 
förbättringsarbete. Inspiration är hämtad från Perstorp OXO:s förbättringstempel 
med olika pelare. Rekommendationen är att dessa ekrar implementeras stegvis och 
maximalt två åt gången för att organisationen ska mäkta med det och kunna arbeta 
fokuserat.  

 

 

Efter halvtidsredovisningen bestämdes tillsammans med ledningsgruppen att det 
skulle planeras in två workshops för att slutföra och sätta samman en gemensam 
struktur med arbetssätt för förbättringsarbete på Akzo Nobel i enlighet med den nya 
organisationen.  

6.1 Workshop 

Med hjälp av Kristina Ekenberg, verksamhetsutvecklare på Akzo Nobel Surface 
Chemistry, arbetades det fram ett utkast på vad som behövde diskuteras och beslutas 
om. 

Det första som behövde beslutas om var hur organisationen skulle kunna rapportera 
in förbättringar som de själva inte kunde utföra i det dagliga arbetet. Det andra som 
behövde diskuteras var hur dessa förslag kunde kategorisera in i olika “trattar” för att 
tydliggöra vilka forum som skulle behandla de olika förbättringsförslagen. Därefter 

Figur 6.2: Hjulet illustrerar organisationens arbetssätt, principer och fokusområden. 
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skulle det diskuteras fram vilka individer som skulle vara med på dessa forum och 
vilka som skulle ha mandat för att kunna ta snabba beslut med och minimera ledtiden 
från förslag till genomförande. Dessutom skulle det på workshopen besluta hur 
organisationen skulle kommunicera med medarbetarna och visualisera arbetet med 
förbättringar för att kunna återkoppla på bästa möjliga vis. Till sist behövde gruppen 
även vara överens om hur organisationen skulle kunna arbeta i ett system. 

6.1.1 Workshop del ett av två 

Workshopen varade en och en halv timme och fabrikschef, produktionschef, 
logistikchef samt projekt- och teknikchef deltog. 

Författaren tillsammans med Kristina Ekenberg faciliterade mötet och initierade 
träffen med att diskutera dagordningen enligt ovan. Mötesdeltagarna fick även en 
folder att läsa igenom med frågeställningar att diskutera kring kopplade till 
dagordningen [Se Bilaga E]. Ledningsgruppen fick därefter i uppgift att brainstorma 
fram olika förbättringsförslag som skulle kunna lämnas in av medarbetare i 
organisationen. Förslagen sattes därefter upp på väggen och kategoriserades och 
strukturerades med hjälp av relationsindelning. Därefter skrevs de olika forumen upp 
där förbättringsförslag ska hanteras. Kategorierna med förbättringsförslag tillgavs då 
ett forum där de skulle lyftas. Gruppen var överens om att förutsättningen för att 
detta skulle bli framgångsrikt var att delegera ansvar ner i organisationen, kunna ta 
snabba beslut och minska cykeltiden från förslag till genomförande.  

De olika grupperna tillgavs en resurs med mandat att besluta om förbättringarna 
skulle genomföras eller inte samt om den skulle lyftas till ett annat forum. Detta 
illustreras i figur 6.1.1 nedan. 

 
Figur 6.1.1 Resultatet av första workshopen. 
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6.1.2 Workshop del två av två 
Workshopen varade fyra timmar och fabrikschef, logistikchef samt projekt- och 
teknikchef deltog. 

Det  förberedande  arbetet  inför  den  workshopen  bestod  i  att  definiera  vad  som  
organisationen hade för tankar kring förslagsverksamhet och att lyfta fram vikten av 
att skapa en kreativ arbetsplats som skapar förutsättningar för en kultur där ständiga 
förbättringar är en vardag för samtliga medarbetare. Det valdes att illustrera resultatet 
från föregående workshop och förbereda en sammanställning för att snabbt få 
gruppen tillbaka i tankeställningarna som var under första workshopen då det gått 
flera veckor emellan som ett resultat av semestertid. 

Författaren med Kristina Ekenberg faciliterade workshopen och lyfte först fram 
vikten av en kreativ arbetsplats där organisationen drar nytta av alla medarbetares 
kompetens genom att skapa förutsättningar för dialoger mellan medarbetarna i 
organisationen varje dag. Därefter återkopplades till föregående workshop och valdes 
att strukturera upp de forum som finns i organisationen och tilldela de kategorier av 
förbättringsförslag var forum skulle hantera.  

 
Figur 6.1.2: Del av resultatet av första workshopen. 

Därefter presenterades agendan där fokus var att besluta om hur förbättringsförslagen 
skulle rapporteras in, hur de skulle behandlas och hur medarbetarna skulle få 
återkoppling.  
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6.1.3 Form och metod för hantering behandling och återkoppling av 
förslag 

Det skapas trattar för att kunna förklara vad som ska stoppas i vilken tratt för att 
underlätta för medarbetare att veta i vilket forum förslaget ska diskuteras och undvika 
flaskhalsar. Dessa trattar leder till ett första forum med skiftchefen. Ansvar läggs på 
skiftchefer som blir första filtret av förbättringsförslag. Vad kan lösas direkt? Vad ska 
arbetas vidare med? Om det inte löses i dessa forum ska det skickas vidare till nästa 
forum.  Det  finns  en  budgetansvarig  med  mandat  med  i  de  olika  forumen  för  att  
kunna ta beslut direkt. Se figur 6.1.3 nedan. 

 
Figur 6.1.3: Resultatet av första workshopen. 

Behandling av förslag 

Det kommer finnas utvalda grupper för arbetet med förbättringar och forum där 
utvalda delar ska diskuteras. Det finns budgetansvarig med mandat med i de olika 
forumen för att kunna ta beslut direkt.  

Organisationen behöver arbeta tvärfunktionellt i forumen för att undvika att man bara 
lägger nåt i knäet på någon som inte förstår vad det handlar om. Det behöver finnas 
en representant som kan sprida vidare informationen. Grupperna ska kunna ta snabba 
beslut, ha korta vägar och leverera snabba resultat. Vidare ska även grupperna kunna 
ta in interna konsulter vid behov. 
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Det kommer finnas tydliga gränssnitt där trattarna och kostnaderna styr. Se figur 6.1.4 
nedan. 

 
Figur 6.1.4:  Pågående diskussion under första workshopen. 

Återkoppling av information 

Det  kommer  finnas  en  remissvägg  där  skiftchefen  sätter  upp  ett  A3  
förbättringsförslag för remiss och när det är beslutat sätts det in i pärm och 
skiftchefen skriver in i resultatet i Oneweb för att möjliggöra uppföljning. Pärmarna 
ska representera ex. ordning och reda, processförbättring, dagligt underhåll, fokuserat 
förbättringsarbete osv.  

Kommunikation ska ske via enkla och smidiga vägar. För att nå alla kan 
kommunikation ske via Onetube för att skapa digital information, på väggar, 
månadsrapport från linjeansvariga och via kontaktboken. 

På  Oneweb  behöver  det  skapa  diskussionsforum  för  de  olika  grupperna  på  för  att  
skapa möjligheter för medarbetarna att kunna kommunicera mellan möten.  

6.1.4 Förutsättningar för ett framgångsrikt förbättringsarbete 

En del ur resultatet av workshopen är förutsättningarna för att kunna bedriva ett 
framgångsrikt förbättringsarbete. Detta budskap listas nedan. 

“Everyday at Akzo Nobel Is a creative day” 

Medarbetarna på Akzo Nobel vet att: 
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 en kreativ organisationskultur som präglas av idérikedom, problemlösning, 
tillit och öppenhet är viktigt för Akzo Nobels framtid. 

 den nya organisationen kommer vi mötas och ha en daglig dialog om 
utvecklingen av plant Stenungsund på kort och på lång sikt. 

 den visdom, kompetens och erfarenhet som krävs för att utveckla 
verksamheten I linje med Akzo nobels strategi och Masterplan redan finns i 
organisationen. 

 Vi vet att  det  är  genom att  arbeta tillsammans och ge alla  förutsättningar att  
bidra som medarbetarna på Akzo Nobel kan nå sina högt uppsatta mål. 

 Vi vill att våra metoder, system och arbetssätt kring idéer och förslag ska 
präglas av enkelhet, effektivitet och glädje. 

6.2 Infrastruktur 
Infrastrukturen som presenteras nedan är avgränsad för att gälla 
produktionsavdelningen.  

6.2.1 Skiftlag 

I respektive skiftlag är det en skiftchef och tre samordnare. Skiftchefen har en 
ledarroll och har ett budgetansvar för att kunna ta snabba beslut och ha korta ledtider 
från förslag och genomförande. Samordnarnas roll i skiftlaget är att inspirera och 
motivera medarbetarna att komma med idéer, dela med sig av erfarenheter och arbeta 
med förbättringar.  

Skiftchefen ska hålla möte inom skiftlaget en gång varannan vecka där 
förbättringsförslag ska diskuteras och tas beslut om genomförande, avslag, om det 
behövs konsensus eller om det ska lyftas till ett annat forum. Vidare ska skiftchefen 
lyfta fram den dagliga dialogen som ett viktigt verktyg och facilitera i det dagliga 
arbetet. 

6.2.2 Skiftchefsgrupp 

Totalt består skiftchefsgruppen av fem medlemmar. Gruppen kommer arbeta med 
skiftchefstekniska frågor som planering, schemaläggning, teambuilding aktiviteter etc. 
Gruppen kommer vidare diskutera frågor som berör alla skiften och som behöver 
beslutas om i konsensus.  

6.2.3 Team EMU/STF/Fathallen 

Team EMU/STF och Fathallen består av samordnare från respektive avdelning, 
processingenjör, produktionsingenjör, skiftchef och produktionschef. Dessa team 
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kommer fokuserat arbeta med processtekniska frågor exempelvis rutiner och 
instruktioner, förbättring av körningsföreskrift, inkörning av produkter, 
effektivisering, små tekniska projekt etc.  

6.2.4 Ledningsgrupp 

Ledningsgruppen kommer arbeta med övergripande strategiskt förbättringsarbete och 
besluta om större HSE förändringar och rutiner. Ledningsgruppen kommer bestå av 
samtliga linjechefer på Akzo Nobel Surface Chemistry Stenungsund. 

6.2.5 Teknik- och underhållsgrupp 

Hanterar större projekt samt underhållsrelaterade investeringar. Projekt definieras om 
till investeringar och mindre projekt blir kvar som projekt. Gruppen blir 
tvärfunktionellt sammanställd. 

6.3 Arbetssätt 

DMAIC erbjuder ett strukturerat och systematiskt arbetssätt för att angripa problem 
och  identifiera  rotorsaker  för  att  kunna  ta  fram  bästa  möjliga  lösningen  (Henk  och  
Mast, 2006; Ray och Das, 2010).  Vidare har även föreslagen metodik ett systematiskt 
tillvägagångssätt för vilka verktyg som ska användas i vilken fas för att kvalitetssäkra 
utfallet av projektet (Henk och Mast, 2006).  

• Definiera –  Välj  bästa  projekt,  definiera  problemet,  syfte,  mål  identifiera  
kunder/leverantörer, analysera mätverktyg. I definiera fasen behöver 
förbättringen kartläggas och då kan processkartor eller SIPOC användas. 
Därefter behöver kundkrav och behov identifieras och prioriteras vilket kan 
göras via intervjuer, enkätundersökningar, fokusgrupper, Kano-modellen etc. 
För att kunna överföra kundkrav till produktegenskaper används Quality 
function deployment och CTQ-träd (Henk och Mast, 2006; Mehrjerdi, 2011).  

• Mäta – Förstå processen, hur kan organisationen mäta? Beskriv nuläget. I 
mätafasen används verktyg ur 7QC för att strukturera numerisk information 
och kunna välja rätt CTQ:s. Mätsystemet valideras genom en 
mätsystemsanalys och processkapabiliteten bestäms med hjälp av styrdiagram 
och kapabilitetsindex (Henk och Mast, 2006; Mehrjerdi, 2011).  

• Analysera – rekrytera rätt team, hitta rotproblemet, 2-3 viktigaste orsakerna, 
faktorer som kan påverka processen. I analysfasen används fiskbensdiagram 
för identifiera kritiska faktorer ”x” som påverkar CTQ:s, brainstorming och 
värdeflödeskartor för att identifiera ineffektivitet i processen (Mehrjerdi, 
2011). Använd verktyget ”fem-varför” för att bestämma rotorsaken och 
använd därefter en orsak-verkan matris för att identifiera de viktigaste ”x:en”.  
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Välj därefter ut de mest kritiska faktorerna med hjälp av DEO (Henk och 
Mast, 2006).  

• Förbättra – Designa processen för att uppnå förbättring genom att 
kvantifiera relationen mellan kritiska faktorer och CTQ:s genom att analysera 
DEO och benchmarking samt använd brainstorming (Mehrjerdi, 2011) för att 
ta fram förbättringsåtgärder (Henk och Mast, 2006).  

• Styra – Följ upp, standardisera, säkerställ förbättring genom att identifiera ny 
processkapabilitet och demonstrera förbättringen (Mehrjerdi, 2011). Vidare 
används styrdiagram, Poka-Yoke, checklistor, audits FMEA för att justera 
styrsystemet och göra förbättringen hållbar (Henk och Mast, 2006). Utbilda 
därefter och kommunicera ut till hela organisationen. 

6.3.1 A3 – mallen 

A3 mallen fungerar som ett hjälpmedel för medarbetare som vill angripa ett problem 
och snabbt men strukturerat identifiera rotorsaken för att kunna leverera en lösning 
på problemet. A3 mallen är även ett underlag till att förenkla projektgenomförande 
som utgår från DMAIC. Den består av enkla förbättringsverktyg som exempelvis 
fiskbensdiagram och fem-varför. Fördelen är att den kan följa med till nästa 
mötestillfälle och den förenklar förslagsverksamheten. Se figur 6.1.5 nedan och för 
läsbar bild se [Bilaga G].  

Mallen har testats under en period av åtta dagar där samtliga operatörer fick möjlighet 
att  komma med feedback  och  kommentarer  samt  ge  sitt  godkännande  att  gå  vidare  
med förbättringen. Detta upplevdes positivt och fungerade bra för att få konsensus 
mellan skiftlagen. 
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Figur 6.1.5: A3-mallen med exempel kring ett förbättringsförslag på en TODO-
koppling.  

6.3.2 Remissväggen 

För att kunna få konsensus i frågor som berör flera skift och som behöver få remiss 
kommer det finnas en vägg där förbättringsförslag kommer sättas upp enligt A3-
mallen. På A3-arket kommer skiftlaget att få möjlighet att ge synpunkter och ge sitt 
godkännande för att genomföra förbättringen. Denna kommer sitta uppe under två 
veckor för att ge samtliga skiftlag möjlighet att ge sina åsikter. 

6.4 Ständiga förbättringar 

Alla inom organisationen ska kunna beskriva hur Akzo Nobels kreativa organisation 
arbetar  med  idéer  och  förslag  i  det  dagliga  och  på  lång  sikt  oavsett  vem  som  får  
frågan. 

Ständiga  förbättringar  ska  ske  i  det  dagliga  mötet.  Genom  att  ge  ansvar  och  lita  på  
medarbetarnas visdom kommer medarbetarna ha tillit till ledningen. Det är den 
dagliga dialogen mellan medarbetare som premieras, men när det är förbättringar 
utöver  det  normala  så  kommer  dessa  förslag  rapporteras  in  i  ett  förlagssystem  och  
varannan vecka kommer skiftchefen redogöra för förbättringsförslag och gemensamt i 
gruppen ta beslut om de ska genomföras, få avslag, om det behöver konsensus från 
övriga skiftlag eller om förslaget ska lyftas till ett annat forum.  

Skiftchefen har mandat att besluta om förbättringar ska kunna genomföras av mindre 
ekonomisk signifikans. Gruppen besitter kunskapen att besluta om förslaget ska eller 
ej ska genomföras. Om det är ett förslag som behöver konsensus från övriga skiftlag 
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kommer förslaget skrivas ut på ett A3-ark och sättas upp på remissväggen. Där 
kommer  förslaget  sitta  i  två  veckor.  På  A-3  arket  kommer  resterande  skiftlag  kunna  
kommentera förslaget och ge sitt godkännande om det ska genomföras eller om det 
behöver diskuteras ytterligare.  

Om det beslutas att förslaget ska lyftas hamnar det antingen i Team 
EMU/STF/Fathallen, i Skiftchefsgruppen, i ledningsgruppen eller hos Teknik och 
underhållsgruppen. Här arbetar grupperna systematiskt med förslagen och tar beslut 
om de ska genomföras eller inte. Informationen återkopplas via skiftcheferna och 
samordnarna till respektive skift.  

För att medarbetarna ska kunna ha ett lätt hjälpmedel för och en strukturerad metodik 
vid rotorsaksanalys används ett A3-ark som är uppdelad efter DMAIC metodiken 
med fiskbensdiagram och fem-varför metoden som förbättringsverktyg. A3 arket ger 
användaren möjligheten att gå igenom alla viktiga moment för att kunna hitta 
rotorsaken till problemet innan en lösning föreslås. 

För att kunna visualisera och kommunicera ut viktiga budskap föreslås det att sätta 
upp digitala skärmar i kontrollrummen och på de olika avdelningarna. På skärmarna 
kommer viktig information från ledningen visas, framgångshistorier från 
förbättringsprojekt etc. För att nå så bred målgrupp som möjligt finns ett verktyg som 
kallas ONETUBE och möjliggör för ledningen att spela in en video med sina budskap 
som sedan kan sändas på den digitala skärmen.  

6.5 Implementeringsstrategi 

Strategin för att implementera förbättringar kommer enbart ur litteraturstudien då 
detta inte var fokusuppgiften under projektets gång. Föreslagen metod för 
implementering presenteras nedan. 

• Diskrepans – legitimiteten, att något måste förändras. För att en individ ska 
kunna vara motiverad till förändring måste de tro att något är fel och måste 
förändras (Soparnot, 2011). 

• Effektivitet – Betona möjligheten att lyckas. Enligt Armenakis och Harris 
(2001) kommer individer endast vara motiverade till förändring om de tror att 
de kommer lyckas med förändringen. 

• Lämplighet – Hur  viktigt  det  är  att  förändringen  görs.  Om det  inte  går  att  
övertyga medarbetarna om att förändringen är lämplig borde det undersökas 
om den verkligen är nödvändig.  

• Ledningens stöd – att förändring kräver resurser och hängivenhet från 
ledningen för att bli framgångsrik. Medarbetare måste bli övertygade. 
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Dessutom har anställda sett så många försök till förändring där för lite 
resurser tilldelats så de har blivit skeptiska och ovilliga att aktivt stödja 
förändringen innan bevis på att tillräckligt med resurser tilldelas (Armenakis 
och Harris, 2001).  
 

• Personlig valens – Visa hur förändringen går i linje med medarbetarna 
egenintressen, vad de får ut av förändringen. Det är viktigt att individens 
egenintressen beaktas i förändringsarbeten eftersom effekten av att inte göra 
det sannolikt leder till att individen motsätter sig förändringen (Armenakis och 
Harris, 2001). 

För att metodiskt lyckas implementera förbättringsarbetet behöver fokus ligga på att 
välja rätt plats i organisationen att börja förbättringsarbetet. Detta bör göras enligt 
nedanstående: 

• Välj ut en avdelning med stor sannolikhet att lyckas 

• Välj ut ett område med stor förbättringspotential 

• Välj engagerade och karismatiska medarbetare 

• Visa snabba resultat 

• Visualisera och kommunicera framgångshistorier!  
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7 Diskussion 

Frågeställningarna i intervjuerna valdes utifrån företagets behov, litteraturstudien på 
vetenskapliga artiklar och övrig litteratur som böcker, där antalet frågor fick avgränsas 
till att passa avsatt intervjutid. Frågorna var både öppna och direkta vilket skapat en 
bättre förutsättning för diskussion och tolkning.    
  

Utifrån intervjuerna uppfattades det som att frågeställningarna genererade även nya 
tankegångar hos de intervjuade som inte tänkts innan. Detta innebär att de anställda 
fick egna idéer om vad som kanske skulle kunna gynna deras arbete eller 
organisationen som helhet. 

7.1 Diskussion kring förutsättningar för framgångsrikt 
förbättringsarbete  

Företaget är världsledande inom sin nisch och har lång erfarenhet inom sin bransch 
men senare års tuffa konjunktursvängningar har ställt företaget inför nya utmaningar. 
Genom att odla en kultur som präglas av ett faciliterande, emotionellt och visionärt 
ledarskap kan man få alla att dra åt samma håll, må bättre och prestera bättre under 
arbetstid.  Detta  leder  till  bättre  effektivitet  och  en  ökad  vinst  för  företaget.  För  att  
kunna  skapa  en  kultur  av  delaktighet  med  högt  i  tak  arbetar  ledningen  med  att  
anställda ska känna sig mer nyttiga genom att ge dem meningsfulla uppgifter, delegera 
ansvar, självständighet och erkännande för deras insatser med målet att öka 
engagemanget i arbetet. Vidare är organisationers ledarskapsförmåga avgörande för att 
möjliggöra en kreativ arbetsplats som skapar förutsättningar för att föregående 
känslor ska växa fram (Cangemi och Miller, 2007). Detta skapar en 
organisationskultur där medarbetare känner sig nyttiga och behövda samt ett 
ledarskap som syftar till att driva företaget framåt (Alvesson 2009). Slutligen ska detta 
frambringa ett värdeskapande för kunden som uppfyller och i längden överträffar 
kundens förväntningar och behov (Liker, 2000; Olsson, 2008). 

Målet för ett företag är att tjäna pengar, och för att tjäna pengar behöver företag 
ständigt öka effektiviteten och skapa ökad tillväxt för att nå framgång. Enligt 
Alvesson (2009) är organisationskulturen det viktigaste man har för att nå framgång. 
För att påverka organisationskulturen behöver man bygga in kvalitet i medarbetarna. 
Detta betonas som viktigt av Dahlgaard och Dahlgaard-Park (2006) som redovisar att 
IK endast kan förklara tio procent av ett företags framgång medan över 90 procent 
kan förklaras med EK.  

Jag tror att flertalet organisationer stirrar sig blinda på att implementera kända 
förbättringskoncept och filosofier utan att skapa förutsättningarna för att detta ska 
kunna ta fäste. Detta resulterar i att organisationen söker andra förbättringsprogram 
för att öka sin konkurrenskraft genom effektiviseringar. Detta innebär att 
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organisationen  aldrig  mognar  i  ett  förbättringsarbete  och  hela  konceptet  riskerar  att  
dö ut. En kreativ miljö kan däremot skapa mervärde då det genom tillit, dialoger och 
glädje skapas en vilja och motivation till att förändra och förbättra sin verksamhet. 

Den vanligaste uppfattningen är att storslagna projekt ofta för med sig en positiv 
kulturförändring, men några av de vanligaste tillvägagångssätten är genom ledarskap, 
befordran och resursfördelning. I den undersökta organisationen har den nya chefen 
uppträtt inför gruppen och förmedlat organisationens vision som togs fram i en 
samlad gemensam aktivitet för hela företaget. Genom att vidare fokusera på att skapa 
förutsättningar  för  kreativitet  och  lyfta  fram  faciliterande  och  emotionella  ledare  
skapar vi grundförutsättningarna för att kunna skapa ett framgångsrikt 
förbättringsarbete. 

7.1.1 Val av struktur och arbetssätt 

Det är svårt att skapa ett perfekt system för förbättringsarbete som är funktionellt i 
alla former av organisationer. Endast ett fåtal framstående förespråkare av olika 
koncept har presenterat idéer om hur ett sådant system kan se ut. Det kan jämföras 
med elefanten och de blinda männen som alla har olika uppfattning om hur elefanten 
ser  ut  då  de  närmar  sig  elefanten  från  olika  håll.  Likadant  behöver  man  se  till  
förbättringsarbetets utveckling i diversifierande organisationer genom åren och 
undersöka hur dessa har utvecklat sina former för förbättringsarbete. Detta för att 
närma sig ett framgångsrikt förbättringskoncept utifrån olika infallsvinklar (alla delar 
av elefanten) och slutligen kunna förstå samt skapa ett övergripande system (hela 
elefanten) som blir framgångsrikt. 

Det kan diskuteras att framtaget förslag på struktur och arbetssätt kunde se 
annorlunda ut för att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt förbättringsarbete. 
Men genom att ha utgått från kvalitativ och kvantitativ data, litteraturstudie kring vad 
nutida forskare poängterar samt benchmarkat framstående företag inom området 
upplevs resultatet som tillförlitligt. 

7.1.2 Val av implementeringsstrategi 

Valet av implementeringsstrategi och förutsättningarna som effekterna av en 
förändring i organisationen är endast kopplad till vetenskapliga artiklar och utvald 
litteratur och kan därför anses som bristande enligt kritiker. Detta försvaras dock med 
en gedigen analys av framstående författares studier och resultat via vetenskaplig 
litteratur och artiklar.  
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8 Slutsatser och framtida arbete 

Syftet var att skapa ett nytt arbetssätt och struktur för förbättringsarbete som ger 
resultat på Akzo Nobel Surface Chemistry Stenungsund. Detta har gjorts genom att 
först bryta ner syftet i tre delar och besvara var del i syftet. ”Struktur” och 
infrastruktur betecknar den inre ordning för ett system som bygger upp en helhet 
utifrån sina delar såsom roller, ansvarsfördelning, nyckeltal men även forum, 
kommunikation, feedback etc. ”Arbetssätt” betecknas som metoder och verktyg som 
är strukturerade systematiskt i faser för att skapa möjligheter för en framgångsrik 
arbetsgång. ”Som ska ge resultat” kan delas in i ytterligare tre delar: förutsättningar för 
att driva ett lyckosamt förbättringsarbete, bästa möjliga förbättringskoncept och 
framgångsrik  implementering  av  förbättringsarbete.  Se  [Bilaga  H-I]  för  en  
sammanställning av resultat och slutsatser. 

För att lyckas behöver organisationen skapa förutsättningar för ett framgångsrikt 
förbättringsarbete genom att skapa en kreativ miljö för medarbetarna att arbeta i. 
Vidare måste ledningen börja med att bygga in kvalitet i medarbetarna genom att 
fokusera på kärnvärden och emotionell kompetens.  

Därefter behöver organisationen använda framtagen struktur med arbetssätt för att 
minimera ledtiden från förslag till genomförande och återkoppla detta genom givna 
forum och system.  

Ledningen ska därefter förbereda organisationen för att ett nytt förbättringsarbete är 
på väg och förklara varför detta är väsentligt för företagets framtida överlevnad.  
Detta kommer skapa förutsättningarna för att implementera förbättringsarbetet på ett 
framgångsrikt sätt med en positiv effekt på medarbetarna. 

Framtida arbete skulle kunna vara att införa och testa föreslagen struktur, arbetssätt 
och att skapa förutsättningarna för att detta ska lyckas och på så vis generera resultat 
för att på så vis empiriskt kunna fastställa graden av framgång studien tillför. 
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A. Vetenskapliga artiklar och examensarbeten 
Refe-
rens 

Författare 
År, Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 
Typ 

1 
 

G. Anand, 
Rambabu 
Kodali 
 
2008, Indien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benchmarking 
the 
benchmarking 
models 

A review of 
benchmarking literature 
revealed that there are 
different types of 
benchmarking and a 
plethora of 
benchmarking process 
models. In some cases, a 
model has been 
uniquely developed for 
performing a particular 
type of benchmarking. 
This poses the following 
problems: it can create 
confusion among the 
users as to whether they 
should use only the 
unique benchmarking 
model that has been 
developed for particular 
type or they can use any 
model for any 
type of benchmarking; a 
user may find it difficult 
when it becomes 
necessary to choose a 
best model from the 
available models, as each 
model varies in terms of 

The fundamental 
benchmarking model 
developed by Camp has 
been used to benchmark 
the existing models, 
irrespective of the type 
of benchmarking, to 
identify the best 
practices in 
benchmarking. 

 Benchmarking the 
benchmarking models 
revealed about 71 steps in 
which around 13 
steps have been addressed by 
many researchers. The 
remaining unique steps were 
considered to be 
the best practices in 
benchmarking. 

Benchmarking: 
An International 
Journal Vol. 15 
No. 3, 2008 
pp. 257-291 q 
Emerald Group 
Publishing 
Limited 1463-
5771 DOI 
10.1108/146357
70810876593 
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the number of phases 
involved, number of 
steps involved, 
application, etc. Hence, 
this paper aims to 
question the fundamental 
classification scheme 
of benchmarking and 
thereby the unique 
benchmarking models 
that are developed for 
each type of 
benchmarking. Further it 
aims to propose a 
universal benchmarking 
model, which can be 
applied for all 
types of benchmarking. 
 

2 Satish Mehra 
and Surendra 
P. Agrawal 
 
 
2002, USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total quality as 
a new global 
competitive 
strategy 

This paper, 
using the existing 
literature and interactions 
with the real world 
managers, presents a 
conceptual quality 
framework that can be 
deployed to enhance the 
competitiveness of 
businesses operating in 
global environments. 
Specifically, this paper 
details those quality 
elements that can affect 
quality improvement 

In the first step, 
academic literature on 
TQM (and its 
implementation) was 
analyzed to assess the 
current status of quality 
movement. Second, 
using the existing body 
of knowledge, and with 
the cooperation of two 
globally oriented quality 
managers, a conceptual 
model of global quality 
was developed. Third, 
utilizing a focus group 

 This paper proposed a global 
quality framework that extends 
the earlier body of knowledge 
on quality. This framework 
suggests that cultural, social, 
and business environments of a 
specific global location need to 
be considered carefully while 
planning for desired quality 
objectives. Hence, changes in 
strategic quality initiatives 
become inevitable. Our panel of 
experts provided a strong 
support for these arguments 
and also suggested developing 

International 
Journal of 
Quality & 
Reliability 
Management 
Vol. 20 No. 9, 
2003 
pp. 1009-1025 
q MCB UP 
Limited 
0265-671X 
DOI 
10.1108/02656
710310500824 
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efforts through a variety 
of cultural differences 
that one may encounter 
while 
managing global 
operations. 

of seven top 
management level 
executives and a 
questionnaire, our global 
quality model was 
examined for validation 
purposes. Fourth, using 
the expertise and 
feedback from our focus 
group members, a set of 
implementation 
guidelines were 
developed for action by 
executives dealing with 
global quality issues. 

specific implementation 
guidelines suited to the unique 
attributes of the business locale. 
It is these suggestions that led 
us to propose the working 
implementation guidelines for 
global quality managers. 

3 Jens J. 
Dahlgaard, Su 
Mi Dahlgaard-
Park 
 
2006, Sverige 

Lean 
production, six 
sigma 
quality, TQM 
and company 
culture 

The authors analyze the 
principles and results of 
lean production and 
compare the lean 
production philosophy 
with the six sigma quality 
process and the 
principles of total quality 
management (TQM). At 
the end of the paper, it is 
discussed how to build 
the necessary company 
culture for having 
success with these 
principles/management 
philosophies. 

Literature search and 
comparative analysis 
complemented with 
a Danish case on 
wastage in a core 
process. 

 It is shown that the lean 
production philosophy and the 
six sigma steps are essentially 
the same and both have 
developed from the same root – 
the Japanese TQM practices. 
The improvement process from 
six sigma, the DMAIC process, 
can be regarded as a short 
version of the Quality Story, 
which was developed in Japan 
in the 1960s as a standard for 
QC-circle presentations. We 
conclude that the roadmaps of 
lean production and six sigma 
quality are examples of new 
alternative TQM roadmaps. We 
also conclude that especially 
with lean production and six 

The TQM 
Magazine Vol. 
18 No. 3, 2006 
pp. 263-281 q 
Emerald 
Group 
Publishing 
Limited 0954-
478X DOI 
10.1108/09544
780610659998 
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sigma quality there seems to 
be too much focus on training 
people intools and techniques 
and at the same time too little 
focus on understanding the 
human factor, i.e. how to build 
the right company culture. 

4 Ken Black and 
Lee Revere 
 
2006, USA 

Six Sigma 
arises from the 
ashes of 
TQM with a 
twist 

This paper sets out to 
analyse the use of the Six 
Sigma methodology to 
improve quality in 
healthcare. It looks at 
how Six Sigma grew out 
of the concept of Total 
Quality Management 
(TQM). 

Six Sigma is a quality 
improvement 
methodology that has 
been widely adopted by 
companies since the 
early 1990s and has 
grown exponentially in 
the healthcare industry 
during the past five 
years. Some of the main 
tenets of Six Sigma have 
emerged from the 
principles of TQM, 
including the notion that 
the entire organization 
must support the quality 
effort; that there should 
be a vigorous education 
effort; and that a quality 
improvement process 
should emphasize root 
cause analysis. 

 In spite of its early success, 
TQM “crashed and burned” for 
several reasons including the 
fact that financial benefits were 
difficult to assign to TQM 
efforts, root cause was not 
always determined resulting in 
recurring errors, there was no 
common metric to measure the 
level of quality attained, and 
quality efforts were sometimes 
aimed at processes or 
operations that were not critical 
to the customer. Six Sigma filled 
the vacuums created by these 
TQM failures in several ways. 
Under the Six Sigma 
methodology, quality 
improvement projects are 
carefully defined so that they 
can be successfully completed 
within a relatively short time 
frame. Financials are applied to 
each completed project so that 
management knows how much 
the project saves the institution. 

International 
Journal of 
Health Care 
Quality 
Assurance 
Vol. 19 No. 3, 
2006 pp. 259-
266 q Emerald 
Group 
Publishing 
Limited 0952-
6862 DOI 
10.1108/09526
860610661473 
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5 Jaideep 
Motwani, 
Ashok Kumar 
and Jiju 
Antony 
 
2004, USA, 
UK 

A business 
process 
change 
framework for 
examining the 
implementation 
of six 
sigma: a case 
study of 
Dow Chemicals 

In this paper, a business 
process change 
framework is used to 
examine the factors that 
facilitated or 
inhibited the success of 
six-sigma quality efforts 
at the Dow 
Chemicals Company. 
This work is expected to 
serve as a basis for 
evaluating the 
nature of the impact that 
six sigma implementation 
practices 
would have on a firm’s 
performance. 

The data for this study 
were obtained 
through interviews, 
questionnaire survey and 
archival sources. 

 Full-scale implementation of six 
sigma at Dow began early in 
2000. As many as four training 
waves, each containing 
approximately 200 black 
belts, have been conducted 
since the full-scale launch. Each 
business and function within 
Dow has a business champion 
to drive the implementation. 
Furthermore, local champions 
are in place to make certain that 
black belts are supported at the 
local level with viable project 
charters and barrier-breaking 
support. Process owners are 
also identified to make sure that 
control plans stay in place and 
gains are sustained for the 
long term. The company 
currently has over 3,000 
projects underway using six 
sigma, with 150 master black 
belts, 1,400 active black belts 
and 2,500 green belts. Overall, 
Dow has had 40 percent of its 
workforce engaged at some 
level in at least one six sigma 
project. 
 
 
 
 
 

The TQM 
Magazine 
Volume 16 · 
Number 4 · 
2004 · pp. 273-
283 
q Emerald 
Group 
Publishing 
Limited · ISSN 
0954-478X 
DOI 
10.1108/09544
780410541927 
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6 G. Wittenberg  
 
1994 
 

Kaizen – The 
Many 
Ways of 
Getting 
Better 

This article is about the 
application of the kaizen  
strategy to 
manufacturing, as 
demonstrated at a 
“workshop event” run by 
the Kaizen Institute 
of Europe and described 
in Masaaki Imai’s book. 

   Assembly 
Automation, 
Vol.14 No. 4, 
1994, pp. 12-17  
 

7 Henk de 
Koning and 
Jeroen de Mast 
 
2006, 
Nederländerna 

A rational 
reconstruction 
of 
Six-Sigma’s 
breakthrough 
cookbook 

The purpose of this 
paper is to develop a 
consistent and 
crystallized exposition of 
Six-Sigma’s methodology 
for improvement 
projects, which could 
serve as a basis for 
subsequent scientific 
research of the method. 

The paper shows that 
reformulation of 
imprecise and 
unscientific formulations 
of knowledge is called 
rational reconstruction. 
Starting from accounts 
given in the Six-Sigma 
literature, a descriptive 
reconstruction of the 
main elements of the 
Six-Sigma method is 
made: its business 
context, strategy, tools 
and techniques, and 
concepts and 
classifications. 

 The paper finds that, although, 
on the face of it, it may seem 
that accounts given in 
literature diverge, analysis 
shows that variations are 
superficial rather than essential. 
The analyses result in precisely 
formulated accounts of Six-
Sigma’s method (DMAIC 
phases, steps, and tools), its 
business context, and its 
terminology. Essential 
anomalies are discussed. Six-
Sigma’s claims of being 
data-driven and focused on 
customers and bottom line 
results appear to be      
substantiated by its method. 

International 
Journal of 
Quality & 
Reliability 
Management 
Vol. 23 No. 7, 
2006 pp. 766-
787 q Emerald 
Group 
Publishing 
Limited 0265-
671X DOI 
10.1108/02656
710610701044 

8 Sanjit Ray, 
Prasun Das 
 
2010, Indien 

Six Sigma 
project 
selection 
methodology 

The selection of right 
projects in a Six Sigma 
program is a major 
concern for early success 
and long-term acceptance 
within any organization. 
One of the ever-

This research develops a 
model for project 
identification; ensuring 
well-defined projects are 
selected having large 
impact on customer 
satisfaction or bottom 

 A “top-down approach” model 
is developed for project 
selection, since top management 
support for Six Sigma initiatives 
is absolutely critical to see 
tangible, significant results. The 
authors suggest establishing the 

International 
Journal of Lean 
Six Sigma Vol. 
1 No. 4, 2010 
pp. 293-309 
q Emerald 
Group 
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increasing challenges is to 
define and select right 
measure for 
improvement and 
appropriate problem 
definition. Many projects 
encounter the problem 
of no linkage with 
business objectives or 
customer needs, too large 
or high-level 
project scope along with 
unclear problem and goal 
statement. Improperly, 
chosen metrics lead to 
sub-optimal behavior and 
can lead people away 
from the organization’s 
goal instead of joining 
them. 
This paper aims to 
propose a project 
selection methodology 
for different situations. 

line. The model is 
described for the 
situations: availability of 
performance data, 
balanced business 
score card implemented 
and no data is available. 

linkage with data (either reactive 
or survey), otherwise through 
prioritization tool for project 
selection. Finally, factors 
influencing successful Six Sigma 
projects include management 
commitment; project selection 
and control skill, irrespective of 
whether this is a define, 
measure, analyze, improve and 
control or define, measure, 
analyze, design and 
validate/verify project. 

Publishing 
Limited 2040-
4166 DOI 
10.1108/20401
461011096078 

9 Rodney 
McAdam and 
Brendan 
Lafferty 
 
2004, UK 

A multilevel 
case study 
critique of 
six sigma: 
statistical 
control or 
strategic 
change? 

The aim of this paper is 
to explore the 
development of six 
sigma in a multilevel case 
analysis, from both a 
process perspective and a 
people perspective. 

The data gathering 
exercise involved a 
multiple level 
questionnaire followed 
by multilevel semi-
structured interviews. 
This combined 
quantitative and 
qualitative approach has 
been used in exploratory 

 The findings show that the case 
organisation had to widen its 
conception and application of 
six sigma to include people and 
organisational criteria to enable 
the approach to become 
embedded in the organisation. 

International 
Journal of 
Operations & 
Production 
Management 
Vol. 24 No. 5, 
2004 pp. 530-
549 q Emerald 
Group 
Publishing 
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research by French and 
Grey (1996). 
Organisational and 
archived materials along 
with ethnographic 
observations were also 
used. 

Limited 0144-
3577 DOI 
10.1108/01443
570410532579 

10 Yahia Zare 
Mehrjerdi 
 
2011, Iran 

Six-Sigma: 
methodology, 
tools and its 
future 

This paper aims to 
introduce some of the 
most important and 
fundamental points 
about Six-Sigma and the 
main points that 
researchers, 
implementers and users 
should keep in mind in 
addressing Six-Sigma to 
large and small 
companies as well as 
system development 
and/or planning for 
such applications. In 
addition to that this 
author proposes an 
algorithm for calculating 
the overall sigma level of 
a multistage system. 
Example problems 
are provided and the 
weighting technique is 
discussed. 

The paper provides a 
general review of the 
Six-Sigma and some of 
its extensions. The topic 
is followed by the 
introduction of a new 
algorithm that can be 
used for calculating the 
overall sigma level of a 
multistage system. 

 In a journey to business 
excellence, an organization is 
successful if specific goals for 
critical processes of the 
organization are identified. 
The quality management 
programs implemented can 
modernize and simplify 
activities towards the ultimate 
goal of the business. Regarding 
that, the author discusses key 
issues as such as leadership 
commitment, what Six-Sigma 
would bring to the organization, 
how it works, Six-Sigma 
business strategies, Six-Sigma 
methodologies, mathematical 
formulation of Six-Sigma, the 
use of simulation with Six-
Sigma, new Six-Sigma, benefits 
of Six-Sigma, costs of Six-
Sigma, critical success factors 
and the future of Six-Sigma. 

Assembly 
Automation 
31/1 (2011) 
79–88 q 
Emerald 
Group 
Publishing 
Limited [ISSN 
0144-5154] 
[DOI 
10.1108/01445
151111104209] 

11 Hilda Cecilia 
Martinez Leon, 
Maria del 

Integrating Six 
Sigma tools 
using 

Many of the benefits of 
Six Sigma (SS) programs 
stem from the proper use 

The action research 
approach was adopted 
to explore the link 

 SS tools can be more effectively 
aligned and integrated with 
team learning practices. 

International 
Journal of Lean 
Six 
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Carmen 
Temblador 
Perez, Jennifer 
A. Farris, 
Mario G. 
Beruvides 
 
2012, USA, 
Mexiko 
 

team-learning 
processes 

of tools within team-
based improvement 
projects. However, teams 
often struggle with 
selecting and integrating 
the best tools to use in 
their projects, 
compromising not only 
the project completion 
but also the solution 
implementation and 
sustainability over time. 
The purpose of this 
paper is to present a 
systematic approach to 
articulate SS tools based 
on team learning, in 
order to facilitate tool 
selection andalignment, 
team collaboration, 
solution ownership, and 
overall solution quality 
and sustainability. 

between team learning 
practices and tool 
application that 
combined participation 
in and reflection 
upon a successful SS 
project from the 
electronic manufacturing 
industry. 

Team discussions and dialogues 
on SS tool outcomes are pivotal 
to the development of practical 
interpretations, allowing the 
team to create new knowledge, 
change mental models regarding 
pre-conceived solutions, and 
enable team members to 
collectively select and interpret 
tools in a coherent way, leading 
to the buy-in of the final 
solution and the SS program as 
a whole. 

Sigma 
Vol. 3 No. 2, 
2012 
pp. 133-156 
q Emerald 
Group 
Publishing 
Limited 
2040-4166 
DOI 
10.1108/20401
461211243711 

12 Joseph 
Cangemi and 
Richard Miller 
 
2007, USA 

Breaking-out-
of-the-box in 
organizations 
Structuring a 
positive climate 
for the 
development of 
creativity in the 
workplace 

The authors share the 
observations of a 
combined 70 years of 
consultation with 
organizations, and input 
from tens of thousands 
of worldwide employees, 
to explore conventional 
barriers encountered in 
the work environment 
and how to “break-out-

Narrative based on over 
70 years of consultation 
with organizations on a 
wide variety of related 
managerial subjects. 

 Certain behaviors must precede 
any attempts to create a 
fulfilling, stimulating, and 
freedom-to-think, creative work 
environment. Formulation and 
fulfillment of a psychological 
contract, especially on the part 
of the organization’s leaders – 
but also including employees – 
seems to be an effective process 
for the development of an 

Journal of 
Management 
Development 
Vol. 26 No. 5, 
2007 
pp. 401-410 
q Emerald 
Group 
Publishing 
Limited 
0262-1711 
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of-the-box” to find more 
creative solutions to 
organizational problems. 

open, healthy climate which is 
encouraging and conducive 
to the development of 
creativity. In the larger view of 
the organization, such freedom 
which comes from clear 
understanding and expression 
of expectations within the 
company significantly increases 
its transparency. With increased 
clarity of understanding of the 
work environment and 
supportive leadership, 
employees will go beyond the 
job minimums and offer 
creative, “out-of-the-box” 
contributions. 

DOI 
10.1108/02621
710710748239 

13 Jose´ Moyano-
Fuentes, 
Macarena 
Sacrista´n-

´az 
 
2011, Spanien 

Learning on 
lean: a review 
of thinking and 
research 

The purpose of this 
paper is to present an 
analysis of research on 
lean production (LP) 
since the concept was 
developed at the end of 
the 1980s with the aim of 
developing a model that 
permits an extended and 
comprehensive 
understanding of LP 

A literature survey of 
peer reviewed journal 
articles and paradigmatic 
books with managerial 
impact is employed as 
the research 
methodology. (D ´az & 
Fuentes, 2011) 
 

 The findings derived from the 
evaluation of the publications 
analysed have led to the 
creation of an extended model 
of LP. Specifically, two new 
groups of factors to be taken 
into account in order to achieve 
a comprehensive understanding 
of LP are presented. Apart from 
internal aspects at the shop 
floor level and value chain 
elements, the model provided 
includes work organisation and 
the impact that the geographical 
context has on LP. In addition, 
the critical assessment of 
publications has allowed a 

International 
Journal of 
Operations 
& Production 
Management 
Vol. 32 No. 5, 
2012 pp. 551-
582 q Emerald 
Group 
Publishing 
Limited 
0144-3577 
DOI 
10.1108/01443
571211226498 
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number of specific aspects to be 
identified for which there is no 
empirical evidence. 

14 Roy 
Andersson, 
Henrik 
Eriksson and 
Håkan 
Torstensson 
 
2006, Sverige 

Similarities and 
differences 
between TQM, 
six sigma and 
lean 

During the last decades, 
different quality 
management concepts, 
including total quality 
management (TQM), six 
sigma and lean, have 
been applied by many 
different organisations. 
Although much 
important work has been 
documented regarding 
TQM, six sigma and lean, 
a number of questions 
remain concerning the 
applicability of these 
concepts in various 
organisations and 
contexts. Hence, the 
purpose of this paper is 
to describe the  
similarities and 
differences between the 
concepts, including an 
evaluation and criticism 
of each concept. 

Within a case study, a 
literature review and 
face-to-face interviews 
in typical TQM, six 
sigma and lean 
organisations have been 
carried out. 

 While TQM, six sigma and lean 
have many similarities, 
especially concerning origin, 
methodologies, tools and 
effects, they differ in some 
areas, in particular concerning 
the main theory, approach and 
the main criticism. The lean 
concept is slightly different 
from TQM and six sigma. 
However, there is a lot to gain if 
organisations are able to 
combine these three concepts, 
as they are complementary. Six 
sigma and lean are excellent 
road-maps, which could be used 
one by one or combined, 
together with the values in 
TQM. 

The TQM 
Magazine 
Vol. 18 No. 3, 
2006 pp. 282-
296 q Emerald 
Group 
Publishing 
Limited 
0954-478X 
DOI 
10.1108/09544
780610660004 

15 Souraj Salah, 
Abdur Rahim, 
Juan A. 
Carretero 
 
2010, Canada 

The integration 
of Six Sigma 
and lean 
management 

Lean and Six Sigma are 
the twomost important 
continuous improvement 
(CI)methodologies 
for achieving operational 
and service excellence in 

The following research 
included proposals and 
discussion, which were 
mainly based on the 
authors’ own findings 
and experience, in 

 The paper proposes a new lean 
Six Sigma (LSS) approach and 
provides a detailed description 
of its phases. The paper also 
presents the views on the 
integration benefits as well as 

International 
Journal of Lean 
Six Sigma Vol. 
1 No. 3, 2010 
pp. 249-274 
q Emerald 
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any organization. The 
purpose of this paper is 
to explain how lean 
compares to the Six 
Sigma and outline the 
benefits for integrating 
them. Also, this paper 
discusses the existing 
models that describe how 
Six Sigma and lean fit 
together. A new detailed 
description for 
integrating Six Sigma and 
lean is developed to 
provide an improved 
approach for CI. 

addition to a literature-
based review of some of 
the most common and 
traditional lean and Six 
Sigma models. 

on how Six Sigma compares to 
lean. Six Sigma and lean are 
related and share common 
grounds in terms of striving to 
achieve customer satisfaction. 
Their integration is concluded 
to be possible and beneficial. 

Group 
Publishing 
Limited 2040-
4166 DOI 
10.1108/20401
461011075035 

16  Edward D. 
Arnheiter and 
John Maleyeff 
 
2005, USA 

The integration 
of lean 
management 
and Six Sigma 

eliminate many 
misconceptions regarding 
Six Sigma and lean 
management by 
describing each system 
and the key concepts and 
techniques that underlie 
their implementation. 
This discussion is 
followed by a description 
of what lean 
organizations can gain 
from Six Sigma and what 
Six Sigma organizations 
can gain from lean 
management. 
 

A parative study of Six 
Sigma and lean 
management using 
available literature, 
critical analysis, and 
knowledge and 
professional experience 
of the authors. 

 The joint implementation of the 
programs will result in a lean, 
Six Sigma (LSS) organization, 
overcoming the limitations of 
each program when 
implemented in isolation. A 
thorough analysis of the two 
programs provides some likely 
reasons why the programs alone 
may fail to achieve 
absolute perfection. 

The TQM 
Magazine 
Vol. 17 No. 1, 
2005 pp. 5-18 
q Emerald 
Group 
Publishing 
Limited 
0954-478X 
DOI 
10.1108/09544
780510573020 
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17 
 

Liz Jones, 
Bernadette 
Watson and 
Elizabeth 
Hobman, 
Prashant 
Bordia, Cindy 
Gallois, Victor 
J. Callan 
 
2008, Australia 
 
  

Employee 
perceptions of 
organizational 
change: impact 
of 
hierarchical 
level 

The purpose of this 
paper is to examine the 
influence of 
organizational level on 
employees’ perceptions 
and reactions to a 
complex organizational 
change involving 
proposed work force 
redesign, downsizing and 
a physical move to a new 
hospital. 

Participants included 
executives, supervisory 
and non-supervisory 
staff in a major tertiary 
hospital. Recorded in-
depth interviews were 
conducted 
with 61 employees about 
the positive and negative 
aspects of the change. 

61 
employees 

A total of 12 themes were 
identified from content coding, 
including emotional responses 
and attitudes toward the change, 
issues about the management of 
the change process and about 
change outcomes. Supervisory 
and non-supervisory staff 
referred more to conflict and 
divisions, and expressed more 
negative attitudes toward the 
change, than did executives. 
Executives and supervisory staff 
focused more on planning 
challenges and potential 
outcomes of the change than 
did non-supervisory staff. 
Finally, compared to other staff, 
executives focused more on 
partici-pation in the change 
process and communication 
about the change process. 

Research paper 

18 Elsmari Bergin, 
Michael Helge 
Rønnestad 
 
2005, Sweden, 
Norway 

Different 
timetables for 
change: 
understanding 
processes in 
reorganizations 

It is well-known that a 
decrease in economic 
resources in health care 
results in increased 
workload, stress and 
pressure on personnel. 
The main aim of this 
study was to explore and 
understand 
how personnel in health 
care were influenced by 
multiple obligations in 

Personnel within 
psychiatry were 
interviewed in an open-
ended, interactive mode. 
The transcribed 
interviews were analysed 
using grounded theory 
as the method of 
study. 

 These professionals working 
within a turbulent work 
situation experienced a struggle 
between external demands and 
internal obligations of an ethical 
or ideological character. For 
many of them earlier 
psychological contracts were 
broken, earlier organizational 
culture was overthrown and 
their professional authority was 
threatened. They were required 

Research paper 
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the context of a changing 
surrounding. 

to change or abandon well-
established professional 
identities. Fundamental changes 
such as the transition of 
theoretical framework or 
revision of internal obligations 
have quite a different timetable 
from a technical change 
of method or organizational 
structure. 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 Camilla 
Jansson, 
Kristina 
Magnusson 
 
2006, Sverige 

Kommunikatio
n och ledarskap 
i samband med 
omorganisation 

Syftet med studien är att 
studera 
kommunikationen inom 
enheten ACCA. I och 
med att enheten står 
inför en stor 
omorganisering ges det 
tillfälle att lättare finna 
hur kommunikationen 
mellan VD och 
medarbetare och vice 
versa fungerar. 

Det har valts en induktiv 
ansats och att göra en 
kvalitativ undersökning, 
eftersom den ger en 
tämligen hög intern 
giltighet. Det 
genomfördes enskilda 
semistrukturerade 
intervjuer med de 
medarbetare de valt ut 
som respondenter. Den 
öppna ansatsen 
motiveras med att redan 
innan undersökningen 
har det satts vissa 
gränser för vilka data 

11 Det finns en diskrepans mellan 
den styrning VD vill ge 
organisationen och den styrning 
medarbetarna upplever finns på 
ACCA. Frågeställningen kan 
besvaras med att 
kommunikationen förändras när 
den färdas upp och ner i 
organisationens hierarkiska 
nivåer. 

Examens-
arbete 
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som ska samlas in. 
Genom 
problemformulering har 
studien avgränsats 
till ett speciellt område. 
Vilket indikerar att 
författarna inte går 
förutsättningslöst in i 
studien. 

20 Achilles A, 
Armenakis and 
Stanley G. 
Harris 
 
2001, USA 

Crafting a 
change 
message to 
create 
transformationa
l readiness 

Explains how they used 
the change messge 
components of 
discrepancy 
appropriateness, 
efficiency, principal 
support and personal 
valence and the message 
conveying strategies of 
active participation , 
persuasive 
communication and 
management of 
information suggested by 
Armenakis and 
colleagues to help an 
organization to create 
readiness for major 
reorganization. 
 
 
 
 
 

They describe and 
evaluate their 
experiences from their 
initial coaching with the 
president, through initial 
management meetingsto 
determine the new 
business unit’s strategy 
and structure, to the 
initial company-wide 
announcement of plans.  

 The case summary described 
how the Armenakis change 
message frameworks guided 
their initial efforts to help 
orchestrate, using three message 
conveying strategies, the 
communication of five key 
change message components 
for the purpose of creating 
readiness for a major  
reorganization. Their 
experiences suggests to them 
that the models have great 
potential for guiding the change 
efforts of organizations and for 
the building readiness and 
promoting adaption and 
institutionalization. 

Journal of 
organizational 
change 
management 
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21 Kevin S. 
Groves 
 
2006, USA 

Leader 
emotional 
expressivity, 
visionary 
leadership, and 
organizational 
change 
 

This study set out to 
empirically investigate 
the direct effects of 
leader emotional 
expressivity on visionary 
leadership, as well as the 
moderating effect of 
leader emotional 
expressivity 
on the relationship 
between visionary 
leadership and 
organizational change 
magnitude. 

Cross-sectional data 
from 108 senior 
organizational leaders 
and 325 of their direct 
followers were collected 
from 64 organizations 
across numerous 
industries. Leaders 
completed measures of 
emotional expressivity 
and organizational 
change magnitude, while 
followers provided 
ratings of visionary 
leadership, leadership 
effectiveness, and 
organizational change 
magnitude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cross-
sectional 
data from 
108 senior 
organizatio
nal leaders 
and 
325 of 
their direct 
followers 
were 
collected 
from 64 
organizatio
ns across 
numerous 
industries. 

Consistent with expectations, 
leader emotional expressivity 
was strongly related to visionary 
leadership, while leader 
emotional expressivity 
moderated the relationship 
between visionary leadership 
and organizational change 
magnitude. Visionary leaders 
with high emotional expressivity 
skills facilitated the greatest 
organizational changes in their 
respective organizations. 

Research 
paper. 
Leadership & 
Organi-zation 
Development 
Journal 
Vol. 27 No. 7, 
2006 
pp. 566-583 
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22 Frank Lattuch 
and Suzanne 
Young 
 
2010, Australia 

Young 
professionals’ 
perceptions 
toward 
organizational 
change 

Effective change 
management is important 
for organizational 
development, but 
without knowing what 
features of change 
situations impact on 
employee behavior it is 
difficult to manage 
change successfully. 
Considering the changing 
age demographic of the 
Australian workforce and 
the shortage of skilled 
labor, the purpose of this 
study is to examine the 
important age group of 
young professionals and 
its perceptions toward 
organizational change. 

Based on Lazarus and 
Folkman’s cognitive 
phenomenological 
model of stress and 
coping, a framework of 
change perceptions was 
used to analyze young 
professionals’ experience 
of change. A 
confirmatory factor 
analysis has been 
conducted surveying a 
sample of 261 young 
professionals from a 
diverse set of Australian 
organizations. 

A 
confirmato
ry factor 
analysis 
has been 
conducted 
surveying a 
sample of 
261 young 
profession
als from a 
diverse set 
of 
Australian 
organizatio
ns. 

The analysis found that 
frequency of change and 
planning for change are 
significantly related to 
uncertainty, and in turn, that 
uncertainty is significantly 
related to job satisfaction and 
behavioral stress. Interestingly, 
it was found that although 
frequency of change is 
positively related to uncertainty, 
it is also positively related to job 
satisfaction. Findings indicate 
which features of change 
situations are related to poor 
well-being outcomes and are 
therefore important for 
managers implementing change 
and working with young 
professionals. 

Research 
paper. 
Leadership & 
Organization 
Development 
Journal 
Vol. 32 No. 6, 
2011 
pp. 605-627 

23 Lawson K. 
Savery and J. 
Alan Luks 
 
2000, Australia 

Organizational 
change: the 
Australian 
experience 

Organizational change is 
a complex phenomenon 
with potentially 
devastating consequences 
if not done correctly. 
Organizations in the 
global marketplace 
continue to experience 
tremendous change. This 
paper consider effects of 
this phenomena.  

This paper examines 
data from a survey, 
which examined 
approximately 2,000 
workplaces on whether 
they had introduced 
change and the effects 
of these changes on the 
employees at the 
workplace. The paper 
considered these 
changes, which included 
such issues as 
downsizing, delayering 

Examined 
approximat
ely 2,000 
workplaces 
on whether 
they had 
introduced 
change and 
the effects 
of these 
changes on 
the 
employees 
at the 

Examination of the data 
indicates that there is no 
relationship between 
downsizing and productivity. 

Journal of 
Management 
Development, 
Vol. 19 No. 4, 
2000, pp. 309-
317. 
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and the introduction of 
new plant and/or 
technology, reason 
for changes and who 
decided to introduce the 
changes. It further 
considered the level of 
perceived consultation, 
which accompanied the 
change, the perceived 
barriers to the changes 
and the possible 
influence on 
productivity. 
 
 
 
 

workplace. 

24 Dennis G. 
Erwin, Andrew 
N. Garman 
 
2009, USA 

Resistance to 
organizational 
change: linking 
research 
and practice 

The purpose of this 
paper is to study recently 
published research to 
identify findings that 
provide research-based 
guidance to 
organizational change 
agents and managers in 
addressing individual 
resistance to 
organizational change 
initiatives. Most studies 
provide an examination 
of a limited number of 
variables influencing 
resistance to change, and 

The paper examines 
published research 
appearing in 
peer-reviewed journals 
since 1998 that focus on 
exploring individual 
resistance to 
organizational change.  

 Recent published research 
provides considerable practical 
guidance to organizational 
change agents and managers in 
understanding and dealing with 
resistance to change. Recent 
research examines the cognitive, 
affective, and behavioral 
dimensions of individual 
resistance and how it is 
influenced by: individual 
predispositions towards 
openness and resistance to 
change; individuals’ 
considerations of threats and 
benefits of change; communi-

General review 
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are not necessary 
designed to provide 
practical guidance to 
change practitioners. 
This paper provides a 
comprehensive 
framework of constructs 
and variables. 
 
 

cation, understanding, 
participation, trust in 
management, manage-ment 
styles, and the nature of 
relationships with the change 
agents. 

25 Richard 
Soparnot 
 
2011, France 

The concept of 
organizational 
change 
capacity 

Change imple-mentation 
presents a major 
challenge to managers. 
However, theoretical and 
empirical works waiver 
between the change 
management action and 
the management of the 
change/initial conditions. 
These opposing views 
reflect the theo-retical 
instability, which 
characterizes 
work on organi-zational 
change. Faced with this 
theoretical mosaic, the 
question of knowing 
what the change capacity 
is, is fundamental. The 
purpose of this paper is 
to propose a framework 
for change capacity and 
to identify its dimensions 
and components. 

To deal with this stake, 
the author conducted a 
single case study and 
observed an 
organization that had 
acquired the status of a 
company with change 
capacity. 
The Renault SA group 
makes for an interesting 
case. Renault, a 100-
year-old company, is 
considered to be capable 
of undergoing change, 
of following its 
environment and even 
of shaping its own 
environment. 

 The study leads to the 
identification of three 
dimensions of the change 
capacity. These are the context, 
process and learning 
dimensions. The context 
dimension consists of resources 
that facilitate the change 
process. The process dimension 
incorporates principles of 
implementing change. Finally, 
the learning dimension tackles 
the introspective capacity of the 
organization. 

Research 
paper. 
Journal of 
Organizational 
Change 
Management 
Vol. 24 No. 5, 
2011 
pp. 640-661 
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B. Sammanställning nulägesanalys uppdelat på 
avdelningar 

Produktion 

Produktionschefen  heter  Martin  Östling,  är  30  år  gammal  och  har  ett  förflutet  inom  
solcellstillverkning. Martin är chef över produktionsavdelningen som består av Inköp, 
produktionsplanerare, produktionsledare och skiftgående medarbetare. Skiften är 
uppdelade på två fabriker, STF och EMU, samt en fathall. Avdelningen består av 57 
medarbetare. 

På EMU pågår varje morgon ett halvtimmes möte i kontrollrummet med representanter 
från skiftet, PQC-ingenjör och produktionsledare träffas. Det diskuteras läge mot 
produktionsplan och nyckeltal som kvalitet, vattenförbrukning. Dessutom diskuteras det 
igenom problem och tillbud som uppkommit under föregående dygn. 

Ute  på  STF  hålls  det  dagligen  ett  30  minuters  morgonmöte  i  kontrollrummet.  På  mötet  
finns representanter från skiftet, PQC-ingenjör och produktionsledare. Även här diskuteras 
läge mot plan och nyckeltal som kvalitet och vattenförbrukning. Utöver detta diskuteras det 
igenom problem och tillbud som uppstått under föregående dygn. 

Samma procedur som ovan sker även ute i fathallen med representanter från skift och 
produktionsledare. Samma nyckeltal följs upp samt läge mot fatningsplan. 
 
Logistik 

Logistikchefen heter Markus Dimberg är 42 år, och har ett förflutet som operatör och 
produktionsledare på företaget. Markus är chef över logistikavdelningen som består av 
logistikledare, skeppningen som tar hand om ingående och utgående gods, bulkers som 
tömmer och lastar bulkcontainrar, truckgruppen som hanterar allt styckegods och 
provsändningen som har hand om alla mindre leveranser. Avdelningen består av 18 
medarbetare. 

Logistik har morgonmöte i Entrehuset där samtliga funktioner under logistik ingår. Det 
diskuteras tillbud, HSE och nyckeltal baserat på vad gårdagen. Nyckeltalen består av 
leveransprecision för styckegods och bulk. Därefter diskuteras dagens aktiviteter kring 
bemanning och dagens planerade aktiviteter för styckegods, bulk, containrar för både 
Surface Chemistry och grannfabriken Functional Chemichals (Ethyleneaminer). Därefter 
tas antalet utgående och inkommande order på orderrader med till fabriksmöte. 

Varje torsdag har logistik en halvtimmes förbättringsmöte i anslutning till fabriksmötet där 
nya förbättringsförslag och pågående förbättringsförslag diskuteras. 
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Månadsvis  har  dessutom  logistik  ett  möte  i  entrébyggnaden  där  kritiska  tillbud  under  
månaden lyfts och diskuteras. HSE diskuteras med betoning på hur väl avdelningen 
lyckades uppfylla kvoten med antal BBS:er (beteende baserad säkerhet). Dessutom 
informeras medarbetarna om status och händelser från månaden som gått. Därutöver finns 
utrymme för eventuellt grupparbete för att lösa problem och nå nya mål.  
Projekt och teknik 

Akzo Nobel har ett samarbete med BIS production partner. De har i föregående kontrakt 
misslyckats med ett av sina åtaganden att arbeta med förbättringsarbeten inom underhåll 
för vår fabrik. Detta har de nu lovat att åtgärda inför att det nya kontraktet som ska tecknas 
och har anställt två projektledare för att utveckla förbättringsarbetet inom underhåll. Det 
pågår tre större förbättringsprojekt på projekt och teknik. Detta görs i 
projektorganisationer bestående anställda från Akzo nobel och BIS.  

Ett projekt som pågår gäller arbete med PIG systemet. Det kostar ca en miljon om året att 
köpa in nya ”Piggar”. I dagsläget kan leverantören ta ut överpriser och levererar inte jämn 
kvalitet. Detta kan leverantören göra eftersom vi inte har någon annan leverantör att vända 
oss till. Denna kostnad vill man reducera genom att testa att producera dem själva. 
Projektet drivs av Hans Kemborn som är BIS anställd. 

Det andra projektet som pågår är förbättring av fatbanorna. Detta projekt initierades 
hösten 2011 och drivs av Tomas som är BIS anställd.  

Det sista projektet gäller överfyllnadsskydd på tankar ute i fabriken. Genom att installera 
”gafflar” slipper man allt arbete med att fysiskt ta fram stege, verktyg, en underhållsanställd 
som behöver klättra upp och kontrollera överfyllnadsskyddet. Det nya systemet innebär att 
detta kan testas ifrån en dator. Projektet drivs av Hans Kemborn som är BIS anställd. 
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C. Sammanställning och sammanfattning av enkät- 
och intervjusvar för logistik och kringfunktioner 

Sammanfattning Logistik 
Antalet respondenter från enkätundersökningen var åtta medarbetare och svarsfrekvensen 
var  100  procent.  Nedan  följer  frågorna  med  tolkade  svar  i  kronologisk  ordning  efter  
intervjumallen. 
 

1. Vilka aktiviteter finns idag som syftar till att förbättra verksamheten? 
Det finns en gemensam bild om att förbättringsmötena som hålls varje torsdag är en 
aktivitet som finns för att förbättra verksamheten. Vidare ses förslagsverksamheten, 
månadsmöte, morgonmöte och BBS:er som aktiviteter för att förbättra verksamheten. 
 
Det saknas att idéer bollas mellan berörda personer och avdelningar innan de lämnas in 
som förbättringsförslag. Vidare kunde förbättringsmötena vara placerade på eftermiddagen 
när fler personer kan närvara.  
 
För att förbättringsverksamheten ska fungera behöver medarbetarna se att det prioriteras. 
Detta sker inte genom att lämna in och följa upp förbättringsförslag årligen. Det medför att 
förbättringsarbetet ses som en institution, det behöver vara något man diskuterar dagligen. 
Att inse att PDCA rullar konstant, det är ett sätt att leva. Vissa problem går att påverka och 
lösa själva, skulle lösningen inte fungera återgår systemet till ”fittest survives”. För att 
kunna arbeta med förbättringsarbete behöver det frigöras tid, genom att planera in 
förbättringsarbete i det dagliga arbetet. Det kan vara enklare att driva säkerhetsbaserat 
förbättringsarbete då tilltalar många, eftersom alla vill ha en enklare och säkrare vardag.  
 

2. Hur delaktig känner du dig i dagens förbättringsarbete?  
 
Samtliga intervjuade känner sig delaktiga i förbättringsarbete. De tycker det är roligt att 
arbeta med förbättringar, men känner att de behöver inspiration för att hålla motivationen 
uppe. Det är de små förbättringarna som bör fokuseras på. Det behöver planeras in tid för 
att kunna ha möjlighet att arbeta med förbättringar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utfall enkätundersökning och intervjuer 
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3. Hur kommuniceras förbättringsarbete i organisationen? Fungerar det bra? 
 
Förbättringsarbetet kommuniceras ut på veckomöten och på månadsmöten. Det är 
fundamentalt att återkoppla status kring förslag och projekt.  Utöver detta finns det 
information på intranätet. Förslag finns på att använda tavlor för att visualisera ytterligare. 
Små förbättringar fås möjlighet till att åtgärda själva, större projekt hanteras på 
månadsmötet. 
 
Utfall enkätundersökning och intervjuer 

 

 
 
 
 

4. Hur tycker du arbetet med att förbättra verksamheten fungerar idag? 

Delaktig
86%

0%

Inte 
delaktig

14%

Hur delaktig känner du dig i dagens 
förbättringsarbete?

Mail
0%

möten
71%

hemsida
29%

Hur kommuniceras 
förbättringsarbetet i organisationen?

Ja
75%

Nej
25%

Fungerar det bra?
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Generellt sätt är det långdragna och segdragna projekt. Det finns ett jätteengagemang men 
det saknas resurser för att hantera alla förslag. Sedan har ju alla förbättringsförslag en 
ekonomisk begränsning. Det är svårt att se vad de andra avdelningarna har lagt för förslag. 
Då blir det lätt så att man ”uppfinner hjulet igen”.  
 
Utfall enkätundersökning och intervjuer 

 
 

5. Hur vill du bidra till förbättringsarbete? 
 
Genom att vara delaktig och få möjlighet till att avsätta tid för förbättringsarbete. Projekten 
är  ofta  inte  så  komplicerade  vilket  gör  att  man  själv  kan  ta  ägandeskap  för  det.  Detta  är  
fördelaktigt och ger en kick, man vill lära sig nytt, inte bara lära ut, för att utvecklas.  
 

6. När vill du ha tid för att arbeta med förbättringsarbete? Vill du komma in på 
övertid? 

 
Samtliga vill kunna arbeta med förbättringsarbetet på dagtid och kunna avsätta tid. Det får 
inte bli ”när man hinner”. Det viktiga är att planera inom gruppen.  
 
Utfall enkätundersökning och intervjuer 

 

Bra 
86%

dåligt 
14%

Hur tycker du arbetet med att 
förbättra verksamheten fungerar 

idag?

Dagliga 
arbetet, 

avsätta tid
100%

0%0%
Komma in på 

övertid
0%

När vill du ha tid över för att abete med 
förbättringsarbete? 
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7. Vill du ingå i någon förbättringsgrupp?  Vilken funktion vill du ha i en 
gruppkonstellation? 

 
Samtliga vill ingå i nån typ av förbättringsgrupp. De vill bidra med sin erfarenhet och 
expertkompetens, bli projektledare om utbildning ges. Det hade varit en fördel att ha en 
mentor som kan stötta en. Dessa förbättringsgrupper kan sättas ihop vid behov och lösas 
upp när projektet är klart. Det ger ett ökat intresse. 
 
Utfall enkätundersökning och intervjuer 

 
8. Vilka områden vill du ska diskuteras på möten gällande förbättrings-

arbete? 
 
Relevanta ämnen så att man har en möjlighet att sätta sig in i diskussionen. Det kan t.ex. 
vara fokusområden kring kvalitet, säkerhet, miljö, kostnadsbesparingar. Sammansättningen 
av gruppen bör vara tvärfunktionell. Detta kan sedan återkopplas en gång i kvartalet på ett 
större förbättringsmöte (tvärfunktionellt) där medarbetare kan få energi från varandra och 
utbyta erfarenheter och idéer. 
 
 

9. Vill du ha något forum för att diskutera förbättringsarbete? 
 
Alla  intervjuade  vill  ha  ett  forum  men  inte  hur  detta  ska  vara  utformat.  
Förslagsverksamheten på intranätet är inte användarvänlig. Det kan exempelvis ske via 
möten eller mejl. Det är viktigt att visualisera att det blir resultat, att det händer något för 
att hålla motivationen uppe. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja
28%

Nej
29%

det gör jag redan
43%

Vill du ingå i någon förbättringsgrupp?
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Utfall enkätundersökning och intervjuer 

 
 
 

10. Hur vill du ha feedback på förbättringsarbete? 
 
De flesta anser att återkoppling bör ske på möten. Det behöver informeras om status på 
projekt. Ansvariga personer behöver vara ute och synas och diskutera för att vara insatt i 
problemställningar. På mötena bör dagordning användas. 
En ytterligare viktig sak är positiv feedback, klappen på axeln, bra jobbat! Att någon visar 
intresse och frågar hur det går.  
 
Utfall enkätundersökning och intervjuer 

 
 

11. Hur ställer du dig till att förbättringsarbete som ger resultat kan belönas? 
 
De flesta är positivt inställda till att förbättringsarbetet belönas. Det ökar engagemanget 
och blir en morot för medarbetarna. Det är bra med symboliska belöningar och verbal 
feedback som motivationsfaktorer. Nackdelen med individuella och kollektiva belöningar 
är att det krävs ett regelverk runt omkring för att detta ska fungera. Pengar kan exempelvis 
gå till lagkassa. Symboliska belöningar som middagar och spa fungerar inte i längden, man 
vill bara ha mer. Om ett förbättringsförslag genererar mycket pengar för företaget kan väl 
alla anställda få en biobiljett eller liknande. Det är många som blir påverkade vid 

Ja 
43%

Nej
0%

Finns redan, 
torsdagsmöten

43%

0%

Vet ej
14%

Vill du ha ett forum för att diskutera 
förbättringsarbete?

Mail
0% Muntligt, 

torsdagsmötet
100%

Hur vill du ha feedback på 
förbättringsarbetet?
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förbättringsarbete, många som hjälper till. Det är dock en förbättring bara det blir 
genomfört, att säkerheten blir bättre eller miljön.  
 
Utfall enkätundersökning och intervjuer 

 
 

12. Hur tycker du att förbättringsarbete ska drivas? 
 
Det är viktigt att skapa utrymme i organisationen för att kunna arbeta med förbättringar. 
Det  får  inte  bli  en  ytterligare  belastning  hos  medarbetarna.  Det  är  dock  väsentligt  att  
medarbetare har förståelse för att man arbetar med förbättringsarbete. Det är viktigt att 
sprida ett positivt budskap och intresse kring förbättringsarbete, att de som faktiskt sitter 
på fikarasten faktiskt är med och bidrar utan att veta det. 
 
Förbättringsinitiativet behöver komma uppifrån och ner och ledningen måste engagera sig, 
precis som i BBS arbetet. Detta är en grundförutsättning för att få med alla på tåget. Det 
borde arbetas mer med tvärfunktionella grupper och införa avstämningspunkter/gater. Det 
underlättar att ha med någon med ekonomiskt ansvar som är med och beslutar för att få 
möjlighet att genomföra projekt. 
 
Sammanfattning HSE,PQC, UH, Piloten och P&T 
Antalet respondenter från enkätundersökningen var tolv personer och Ssarsfrekvensen var 
67 procent. Nedan följer frågorna med tolkade svar i kronologisk ordning efter 
intervjumallen. 

 
1. Vilka aktiviteter finns idag som syftar till att förbättra verksamheten? 

Inom HSE avdelningen fokuseras förbättringsarbetet på BBS observationer och  
tillbudsrapportering där syftet är att förändra en attityd, ett beteende. Dessutom upplevs 
revisioner, både interna och externa, riskanalyser och möten i det dagliga arbetet bidra till 
att förbättra verksamheten. Det finns en gemensam uppfattning om att förslagslådan och 
morgonmöten är aktiviteter som företaget använder för att förbättra verksamheten. 
Dessutom upplevs möten i vardagen, förbättringsmöten varannan vecka vara aktiviteter för 
att förbättra verksamheten. För att lyckas med projekt finns även en projekthandbok.   
 

Bra 
100%

Dåligt
0%

Ingen åsikt
0%

Hur ställer du dig till att 
förbättringsarbete som ger resultat 

belönas?
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Det saknas en klar definition för vad vi menar är förbättringsarbete. Det kan kopplas till att 
det  saknas  ett  ägarskap  hos  den  enskilda  medarbetaren.  För  att  lyckas  med  
förbättringsarbete anser en medarbetare att vi borde införa ett faciliterande ledarskap och 
apprichiative inquiry. Detta i kombination av en högre grad av ”walk-around” bland 
cheferna hade bidragit till ett bättre underlag för förbättringsarbete.  
 
Det viktiga anses vara att underlätta för att skapa en genomtänkt problemformulering. 
Detta kan göras genom att lita på organisationens visdom, men prioritering måste hamna 
hos ledningen. En konsekvens av att förbättringsarbetet inte fungerar är att tekniska förslag 
hamnar i BBS förslagslådan vilket gör att BBS förbättringar hamnar i skymundan. 
 
Aktiviteter som syftar till att förbättra verksamheten präglar kvalitetsteknikernas vardag. De 
anser att morgonmöten och förslagslådan är till för att förbättra verksamheten. Tanken 
från början var att detta möte skulle behandla förslag av tvärfunktionell karaktär.  
Det upplevs som att förslagslådan blivit mer av en önskelista. Det är viktigt för 
medarbetarna att deras idéer blir genomförda. Men arbetet med förbättringar vare sig det är 
via Six Sigma, Lean production eller TQM kan inte bedrivas som ett projekt. Det innebär 
att  man  måste  förändra  en  kultur  vilket  tar  lång  tid.  Det  är  av  yttersta  vikt  att  förankra  
förändringar och skapa engagemang för att detta ska lyckas.  
 

2. Hur delaktig känner du dig i dagens förbättringsarbete?  
 
PQC känner sig delaktiga i förbättringsarbetet till skillnad från HSE. De intervjuade i HSE 
funktionen arbetar med HSE frågor och är med i MOD gruppen. 
Ledarna i P&T känner ansvar för förbättringsarbetet och medarbetarna känner sig 
delaktiga.  Det  är  dock  svårt  att  hinna  med  att  arbeta  med  förbättringar.  Viktigt  är  att  få  
medarbetarna att känna ägarskap, mentaliteten är idag att man gärna lämnar uppgiften till 
någon annan. 
 
Utfall enkätundersökning och intervjuer 

 
 
 
 
 

Delaktig
75%

Lite delaktig
25%

Inte delaktig
0%

Hur delaktig känner du dig i dagens 
förbättringsarbete?
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3. Hur kommuniceras förbättringsarbete i organisationen? Fungerar det bra? 
 
Det är bristfälligt, det finns tillgängligt på intranätet men det fodras mycket av den enskilda 
individen och förlorar sitt syfte när medarbetare inte kollar intranätet regelbundet. Det 
läggs lite resurser på att försöka marknadsföra förbättringsarbetet. Ett förslag är att de som 
lämnar förslagen är med i förbättringsarbetet. 
Det saknas informationskanaler för att veta vilka projekt som är igång på andra 
avdelningar. Intranätet kommer åt de som är väldigt intresserade, mejl kommer åt 
ytterligare en del annrs måste det kommuniceras på förbättringsmöte. 
 
Utfall enkätundersökning och intervjuer 

 

 
 

4. Hur tycker du arbetet med att förbättra verksamheten fungerar idag? 
Det finns en delad uppfattning mellan avdelningarna. Det upplevs som att det saknas 
kontinuitet, det är ofta förändringar. Det behöver finnas någon drivkraft, en person som 
driver förbättringsarbetet. Vidare borde det finnas ett och samma system och en metodik i 
förbättringsarbetet, vilket även skulle underlätta uppföljning. Det måste även dedikeras 
resurser till förbättringsarbetet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mail
14%

Muntligt
29%

Intranet
57%
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förbättringsarbetet i organisationen? 

Nej
86%

Ja
14%
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Utfall enkätundersökning och intervjuer 

 
 

5. Hur vill du bidra till förbättringsarbete? 
 
Samtliga intervjuade vill bidra i förbättringsarbetet men på olika sätt. Hjälpa till att hitta 
struktur för kommunikation och hur verktygen ska användas, utveckla ett system så det går 
att prioritera tvärfunktionellt så det följer masterplan. Att kunna förklara och skapa 
kunskap för att få medarbetare att veta hur de kan bidra. Det är viktigt att arbeta med att 
upprätthålla det man har skapat för att det ska fortsätt vara levande. 
 

6. När  vill  du  ha  tid  för  att  arbeta  med  förbättringsarbete?  Vill  du  komma  in  på  
övertid? 

 
Det  borde  avsättas  resurser  och  tid  på  det  dagliga  arbetet.  Det  borde  bli  en  del  i   och  
genomsyra den dagliga verksamheten. Detta för at minska risken för att förbättringsarbetet 
blir nedprioriterat. Det går att komma in övertid, det kan innebära fokus, och ge extra kraft 
för att arbeta med dessa frågor.  
 
Utfall enkätundersökning och intervjuer 

 
 
 
 
 

Bra 
12%

dåligt 
0%

sådär
88%

Hur tycker du arbetet med att 
förbättra verksamheten fungerar 

idag?

Dagliga arbetet, 
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7. Vill du ingå i någon förbättringsgrupp?  Vilken funktion vill du ha i en 
gruppkonstellation? 

 
De flesta vill ingå i någon typ av arbetsgrupp. De vill bidra med sin expertkompetens 
medan några vill driva projekt.  
 
Utfall enkätundersökning och intervjuer 

 
 

8. Vilka områden vill du ska diskuteras på möten gällande förbättringsarbete? 
 
Teknik, säkerhet, produktkvalitet och miljö. Det borde vara tvärfunktionella grupper där 
operatörer  får  möjlighet  att  delta.  Det  bord  vara  fokusområden  där  det  går  att  hitta  
svagheter att förbättra eller förbättra det som man är bra på. Det borde funderas på vad 
som tillför värde och följa masterplan. Målet hade varit att fånga upp en idé och direkt ta 
hand om den på ett bra sätt. 
 

9. Vill du ha något forum för att diskutera förbättringsarbete? 
Det kan vara mindre grupper för att skapa möjlighet för diskussioner, vilket lätt minskar ju 
större gruppen blir. Det ska vara givande möten med brainstorming, faciliterande 
ledarskap. Det borde diskuteras, var vi är, hur det går och vart vi är på väg. 
 
Utfall enkätundersökning och intervjuer 

 
10. Hur vill du ha feedback på förbättringsarbete? 

 
Muntlig feedback kring projektstatus, poängtera vikten och förklara varför en 
förbättringsprocess ska införas. Resultat från olika avdelningar, då dessa ger energi i 

Ja
72%

nej
14%

vet ej
14%

Vill du ingå i någon 
förbättringsgrupp?

Ja
72%

Nej
14%

vet ej
14%

Vill du ha ett forum för att diskutera 
förbättringsarbete?
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förbättringsarbetet. Följa upp i efterhand och se om det blev bättre. Ett förslag var att 
återkoppla vi intranätet. 
 
Utfall enkätundersökning och intervjuer 

 
 

11. Hur ställer du dig till att förbättringsarbete som ger resultat kan belönas? 
 
Det kan belönas på olika sätt. Ingen är för personlig belöning bland de intervjuade utan de 
förespråkar en kollektiv belöning avdelningsvis/skiftlagsvis. Detta kan ske genom 
symboliska belöningar som middagar, biobiljetter. Det är även viktigt med positiv feedback, 
uppmuntran för ett bra gjort arbete.  
 
Belöningar ger en sporre, en morot som kan gå till någon gemensam gruppaktivitet. Det är 
svårt med belöningar då det ska gälla både för tjänstemän och kollektivanställda och dessa 
har olika förutsättningar. 
 
Utfall enkätundersökning och intervjuerar 

 
 

12. Hur tycker du att förbättringsarbete ska drivas? 
 
Det är viktigt att det kommer underifrån men att det styrs uppifrån. Man måste ha någon 
som brinner för det med bred kompetens, den personen har stort ansvar och måste kunna 
arbeta tillsammans med många. Det viktiga är för att det som görs är relevant och att det 
görs av eget intresse och att det ger något att det genomförs. 
 

Mail
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Muntligt
20%
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Det ska vara en del av det dagliga arbetet och ligga i linjeorganisationen. Det är viktigt att 
kunna hålla isär lätta enkla och svåra kostsamma projekt. 
 
Att fortsätta arbeta med förslagsverksamheten, men lägga mer resurser på den så den inte 
blir en flaskhals. Vi hade mycket walk-around men detta kunde upplevas som stökigt och vi 
skulle inte fika med operatörerna, detta kunde skapa en stökig miljö osv. förr var det mer 
informella diskussioner. Den här kulturen att man är nära varandra och pratar för att kunna 
plussa ett med ett. Det måste finnas utrymme för det informella förbättringsarbetet.  
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D. Enkät 

Examensarbete  
 
Uppdraget   
Skapa ett nytt arbetssätt och struktur för förbättringsarbete som ger resultat på Akzo Nobel 
Surface Chemistry i Stenungsund. 
 
Problembeskrivning 
Det saknas systematik och struktur kring hur förbättringsförslag och actionpunkter ska 
genomföras och följas upp. Dessutom saknas ett helikopterperspektiv runt om hur många 
förbättringsförslag som är igång, hur många förbättringsförslag som blir till förbättringar 
och nyckeltal som är lätta att följa upp. Som följd av detta har vi igång ett stort antal 
projekt men få blir genomförda och det är svårt att veta vilka projekt som gett resultat.   
 
Varför gör jag en enkät? 
Jag har valt att göra kvalitativa intervjuer på en timma med 19 till viss del slumpvis utvalda 
personer från olika avdelningar och befattningar. Examensarbetet är tidsbegränsat vilket 
innebär att jag tyvärr inte hinner ut för att intervjua er alla. Denna enkät togs fram för att 
kunna få ta del av din åsikt och vad du tycker är viktigt i arbetet med förbättringar. Input 
från enkäten kommer användas som byggstenarna i att ta fram en ny struktur och ett nytt 
arbetssätt för förbättringsarbete. 
 
Uppföljning av enkät 
Jag väntar en vecka innan jag samlar in enkäterna, så ni får tid att fundera över frågorna. I 
den här enkätundersökningen strävar jag efter att få alla med på tåget, att just du vill fylla i 
enkäten och ge dina synpunkter så att examensarbetet utgår ifrån dina och våra 
medarbetares åsikter och tankar. En enkätundersökning tappar sin trovärdighet om inte majoriteten 
fyller i och lämnar in den. 
 

1. Vilka aktiviteter finns idag som syftar till att förbättra verksamheten? 

2. Hur delaktig känner du dig i dagens förbättringsarbete?  

3. Hur kommuniceras förbättringsarbete i organisationen? Fungerar det bra? 

4. Hur tycker du arbetet med att förbättra verksamheten fungerar idag? 
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5. Hur vill du bidra till förbättringsarbete? 

6. När vill du ha tid för att arbeta med förbättringsarbete? Vill du komma in på övertid? 

7. Vill  du  ingå  i  någon  förbättringsgrupp?   Vilken  funktion  vill  du  ha  i  en  

gruppkonstellation? 

8. Vilka områden vill du sak diskuteras på möten gällande förbättringsarbete? 

9. Vill du ha något forum för att diskutera förbättringsarbete? 

10. Hur vill du ha feedback på förbättringsarbete? 

11. Hur ställer du dig till att förbättringsarbete som ger resultat kan belönas? 

12. Hur tycker du att förbättringsarbete ska drivas? 
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E. Folder  
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F. Föreslagen struktur  
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G. A3 förbättringsmall 
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H. Sammanfattning av examensarbete
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I. Sammanfattning av examensarbete helhetsbild 
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J. Intervjufrågor 
1. Vilka aktiviteter finns idag som syftar till att förbättra verksamheten? 
2. Hur delaktig känner du dig i dagens förbättringsarbete?  
3. Hur kommuniceras förbättringsarbete i organisationen? Fungerar det bra? 
4. Hur tycker du arbetet med att förbättra verksamheten fungerar idag? 
5. Hur vill du bidra till förbättringsarbete? 
6. När vill du ha tid för att arbeta med förbättringsarbete? Vill du komma in på övertid? 
7. Vill du ingå i någon förbättringsgrupp?  Vilken funktion vill du ha i en gruppkonstellation? 
8. Vilka områden vill du sak diskuteras på möten gällande förbättringsarbete? 
9. Vill du ha något forum för att diskutera förbättringsarbete? 
10. Hur vill du ha feedback på förbättringsarbete? 
11. Hur ställer du dig till att förbättringsarbete som ger resultat kan belönas? 
12. Hur tycker du att förbättringsarbete ska drivas? 
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