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EXAMENSARBETE 

Sammanfattning 
Företagsvärlden omfattas av hård konkurrens som kräver en ständig utveckling av 
produkter, personal och verksamheten. Utvecklingen sker på bekostnad av hårda krav i 
arbetsbeskrivningar där ständigt förbättringsarbete ingår i arbetsrollen hos individerna. För 
att kunna sammanlänka ständiga förbättringar med verksamhetens välmående behövs ett 
strukturerat förbättringsarbete i form av en väl fungerande förslagsverksamhet. 
Förslagsverksamhetens syfte är att utnyttja erfarenheter och kunskaper från alla 
medarbetare genom att stimulera individernas kompetens och idégenerering för att sedan 
bidra med innovativa och konkurrensmässiga förbättringsförslag. Personal är en resurs som 
omfattar säregna kunskaper som inget annat företag kan kopiera, därför bör den användas 
till högsta grad. 

Syftet med examensarbetet är att kartlägga och ange förbättringsåtgärder för 
förslagsverksamhetsprocessen vid GKN Aerospace Sweden AB i Trollhättan.  Arbetet 
bestod av en inledande litteraturstudie som innehöll indirekta och direkta faktorer som 
påverkar förbättringsarbetet med en koppling till förslagsverksamheters funktioner. För att 
konkretisera den teoretiska referensramen om verktygens innebörd till förbättringsarbetet 
utfördes en teoretisk samt en praktisk benchmarking. Företagets nuvarande 
förslagsverksamhet kartlades och analyserades för att sedan bygga en grund för kommande 
förbättringsförslag. 

GKN Aerospace Sweden är en del av GKN-koncernen som är verksam i fler än 30 länder 
runt om i världen och har ca 50 000 anställda. Företaget tillverkar komponenter till flyg- 
och raketmotorer samt utför service och underhåll. I dagsläget arbetar GKN Aerospace 
med en förslagsverksamhet som är beroende helt av ett internt IT-system och har en 
medelledtid på 43 veckor till beslut om belöning och åtgärd. Belöningar för förslag som 
inkommer är ekonomiska och beräknas fram genom en specifik belöningsformel. Hela 
förslagsverksamhetsprocessen är omfattande och i den ingår flertalet loopar för behandling 
av förslag.  

Examensarbetet resulterade i förbättringsförslag utifrån studier och nulägesanalys men 
skiljs åt från det förväntade målet att förbättra och utveckla nuvarande system. Problemet 
som uppkom var att nuvarande system inte stödjer verksamhetens förväntningar på 
förslagsverksamheten. Det resulterade i att ett helt nytt system med tillhörande rutiner och 
belöningsriktlinjer togs fram för att skapa incitament och högre motivation för inlämnandet 
av förbättringsförslag. Förbättringsförslagen mynnade ut i: avsatt tid, förbättringsarbete i 
grupp, uppstartsmöte, ny process, underlag för utveckling av nytt IT-system, ekonomisk 
och symbolisk belöning.  
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BACHELOR’S THESIS 

Summary 
The business world is constantly subject to intense competition that requires continuous 
development of products, personnel and operations within the company. The development 
towards a better state comes at the expense of strict requirements in job descriptions where 
continuous improvement is part of the working role of individuals. In order to link the 
continuous improvement of the business well-being, there is a need of structured work for 
improvement in ways of a well-functioning suggestion scheme. Suggestion schemes main 
purpose is to utilize the experience and knowledge of all employees by encouraging 
individuals' skills and creativity, which will contribute with innovative and competitive 
suggestions. Personnel is a resource that covers particular knowledge that no other 
company can copy; therefore it should be utilized to the maximum extent possible. 
The aim of the project is to identify and specify improvement measures for the suggestion 
scheme at GKN Aerospace Sweden AB in Trollhättan. The work consisted of an initial 
literature review, which included direct and indirect factors effecting the continuous 
improvement with linkage to the proposed suggestion scheme. In order to concretize the 
theoretical framework of the tools main purpose for the continuous improvement, a 
theoretical and a practical benchmarking was utilized. The company's current suggestion 
scheme was mapped and analyzed, and a foundation for future improvements was 
established. 
GKN Aerospace Sweden is part of the GKN Group, which operates in more than 30 
countries around the world and employs about 50 000 individuals. The company 
manufactures components for aircraft and rocket engines, as well as service and 
maintenance. In the current situation GKN Aerospace manages a suggestion scheme that 
depends entirely on an internal IT system and has an average lead time of 43 weeks until a 
decision is made. The reward system for received suggestions is an economic 
reimbursement calculated through a complex formula. The entire suggestion scheme 
process is extensive and includes several loops for conducting the evaluation of 
suggestions.  
The thesis resulted in improvement propositions based on studies and situation analysis, 
but differs from the expected target to improve and develop the current system. The 
problem that arose was that the current system does not support the company’s 
expectations for the suggestion scheme process. It resulted in a completely new system 
with associated procedures and reward guidelines were developed to create incentives and 
higher motivation for the submission of suggestions for improvement. The improvement 
propositions resulted in: dedicated time for improvements, group-based activities for 
continuous improvements, start-up meetings, new process, basis for the development of a 
new IT system, economic and symbolic rewards. 
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Förord 
Examensarbetet är utfört på GKN Aerospace Sweden AB i Trollhättan under perioden 
april 2015 till juni 2015. Rapporten är en del av den slutgiltiga examen för utbildningen 
Högskoleingenjör inom Industriell Ekonomi på Högskolan Väst i Trollhättan. 
Gruppmedlemmarna utförde hälften var av rapportens innehåll och samtliga 
arbetsuppgifter genomfördes tillsammans. Under examensarbetets gång dokumenterades 
arbetet fortlöpande i rapporten.  

Vi vill tacka GKN och vår handledare på företaget, Rosmarie Östensen, för att vi fick 
möjligheten att utföra ett intressant och stimulerande examensarbete hos verksamheten och 
för den handledning vi har erhållit. Vi vill även tacka alla medverkande parter på företaget 
för den tid och samarbete som hjälpt oss att producera och utveckla våra idéer och tankar 
till konkreta förbättringsförslag.  

Arbetsgruppen vill även rikta ett tack till Högskolan Väst och vår handledare, Kristina 
Eriksson, för den hjälp och vägledning vid rapportskrivning och tillvägagångssätt. Vi tackar 
även vår examinator, Yvonne Lagrosen, för möjligheten att kunna förverkliga vårt 
examensarbete på GKN. 

Rikard Ahlgren  

 

Wictor Dörrich  
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Nomenklatur 
Ledtid  Tiden från start av en process till det att den är 

fullbordad. 

Resurstid  Resurstid är den tid som en resurs i form av maskin eller 
personal används.  

Resurseffektivitet  Innebär att verksamheter försöker utnyttja resurser i 
högsta möjliga mån som de är tillgängliga. Ett mått som 
visar resursens utnyttjande i relation till tiden som den är 
tillgänglig.  

Flödestid  Den tidsperiod då ett behov identifierats till den 
tidpunkten då behovet är tillgodosett.  

Flödeseffektivitet  Fokus ligger på den enhet som förädlas inom ett företag 
och att denne skall ”flyta” genom verksamheten med 
kortast möjligast tid. Ett mått som visar en enhets 
värdeskapande tid i förhållande till den totala ledtiden 
den har i ett flöde.  

Värdeskapande  Innebär aktiviteter där en produkt eller enhet förädlas 
och värde adderas på denne som kunden i sin tur kan ta 
nytta av.  

Lean  En tillverkningsfilosofi som innebär att vara resurssnål 
och tidseffektiv. Fokus ligger på kunder och att tillverka 
vad de verkligen vill ha. Allt onödigt som inte skapar 
värde för kunden skall elimineras.  

PDCA Plan, Do, Check och Act. Är en iterativ fyrastegsmodell som 
används i verksamheter för kontroll och kontinuerlig 
förbättring av processer och produkter.  

Praxis  Beprövade och vedertagna metoder och förhållningssätt 
som på bäst sätt ökar förståelse och tolkning av 
handlingar.  

IP  Står för Intellectual Property och omfattar 
immaterialrättsliga tillgångar som exempelvis patent.  

Kulturklimat   

 

SMART-mål 

Innebär hur medlemmar i en organisation uppfattar 
kulturen inom organisationen.  

Hjälpmedel för att ta fram effektiva mål. Specifik, Mätbart, 
Accepterat, Realistiskt, Tidsbundet.  

Hållbar utveckling  Innebär att säkerställa mänskligt välbefinnande och skapa 
en fungerande samhällelig, kulturell och ekonomisk 
utveckling inom företag.  
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1 Inledning 
Enligt Perocco (2012) varierar förslagsverksamheter i formalitet och omfattning. 
Förslagsverksamheten omfattar oftast två ståndpunkter: förbättra verksamhetens 
prestationer samt höja delaktigheten hos medarbetarna. Företag använder olika 
metoder för att samla in, utvärdera, belöna och publicera idéer. Det har framstått att 
de mest framgångsrika förslagsverksamheter för att öka deltagandet hos de anställda 
har varit transparenta och simpla. De flesta system för förslagsverksamhet förvaltas 
centralt av mindre team. I större organisationer är oftast genereringen av 
förbättringsförslag större och kräver då ett större team som omfattar en chef och en 
grupp med heltidsanställda administratörer.  

Det finns flera olika sätt att bygga upp en förslagsverksamhet. Lasrado et al. (2015) 
förklarar att den kan bestå av en förslagslåda, ett datorsystem, förbättringsmöte, 
exceldokument. Men för komplexa byråkratiska förslagssystem har en negativ 
inverkan på deltagandet hos medarbetarna då transparensen och simpliciteten 
försvinner. För att maximera framförandet av bra idéer anpassar verksamheter sin 
förslagsverksamhet för att få bredast möjliga population.  

Perocco (2012) förklarar att många organisationer använder någon form av 
differentierad struktur för att belöna personalen för inlämnade förslag. Även om vissa 
idéer inte är genomförbara, belönas förslagen symboliskt för att engagera framtida 
idéer från medarbetare. Det här mynnar ut i att företaget behåller en högre 
uppskattning och motivation för medarbetare som gynnar företaget i det långa loppet.  

1.1 Företagsbeskrivning  
GKN Aerospace Sweden är en del av GKN-koncernen som är verksam i fler än 30 
länder runt om i världen och har ca 50 000 anställda. Koncernen har sitt ursprung i 
Storbritannien där det startades år 1759 (GKN, 2015). GKN Aerospace Sweden AB 
har sitt huvudkontor i Trollhättan som ingår i koncernens organisation för Engine 
Systems. Företaget har primärt fyra affärsområden (GKN, 2015): 

• Komponenter: tillverkar komponenter till flyg- och raketmotorer inom den civila 
sektorn.  

• Militärt: tillverkning och service av RM12-motorn till Gripen.  

• Rymd: företaget tillverkar bland annat komponenter till Ariane 5 och 6 för det 
europeiska rymdsamarbetet.  

• Engine Services: underhåll av flygmotorer och gasturbiner. 

Företaget grundades år 1930 som Nohab Flygmotorfabriker i Trollhättan. År 1941 
köpte AB Volvo upp företaget och 1994 byttes namnet till Volvo Aero Corporation. 
Verksamheten i Trollhättan blev uppköpt 2012 av GKN och har idag ca 2000 
anställda (GKN, 2015).   
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1.2 Problembeskrivning 
GKN Aerospace Sweden AB arbetar idag med en förslagsverksamhet som har en 
bristande funktion. Medelledtiden uppkommer till 43 veckor, från inlämnat förslag 
tills att det blivit behandlat. Utöver behandling ska även förslaget eventuellt 
implementeras, vilket inte ingår i de 43 veckorna. Antalet förslag per vecka 
uppkommer endast till ca 40 st. Det är för få jämfört med antalet anställda på 
företaget och målet som ledningen har. I dagsläget finns inte ett dugligt fungerande 
belöningssystem, eventuella belöningar för förslag skapar avundsjuka och osämja.  

Förslagsverksamhetsprocessens mål är att aktivt öka kvalitet, minska kostnader, 
minska ledtid, samt öka medarbetarnas engagemang. I dagsläget är antalet inlämnade 
samt behandlande förslag för få och ledtiden för processen är för lång. 

Chefer och medarbetare inom företaget har skilda åsikter när det gäller 
förslagsverksamhetssystemet enligt en enkätundersökning utförd under hösten 2014. 
Utifrån resultatet från enkätundersökningen sammanställdes kvalitativ data som 
grupperades i vad chefer och medarbetare har för åsikter angående nuvarande 
förslagsverksamhetssystem, de två grupperingarna visas nedan:  

Majoriteten av chefer 

• Vill inte ha förslagsverksamhetssystemet. 
o Ingår i allas befattning att arbeta med ständiga förbättringar.  
o Skapar avundsjuka: symbolisk summa att föredra framför ”jack pott”. 
o Svårt att utföra en förkalkyl. 
o Krångligt system för inlämning av förslag. 

 Majoriteten av medarbetare 

• Vill ha förslagsverksamheten. 
o Skapar engagemang, ökar viljan att förbättra (om anställda får snabbt 

svar, annars skapar det friktion mellan chef och medarbetare). 
o Vill kunna få ”storvinst”. 

1.3 Frågeställningar  
Nedan beskrivs de frågeställningar som berör problemet:  

• Hur ser den process för förslagsverksamheten ut idag?  
• Bör ett specifikt förslagsverksamhetssystem finnas?  
• Vad anser medarbetarna på företaget om förslagsverksamheten som finns 

idag? 
• Hur ska processen för förslagsverksamheten utformas kring organisationen?  
• Hur fungerar förslagsverksamheten på andra företag?  
• Ska ett belöningssystem finnas, om ja, hur ska systemet utformas?  
• Vilken form av belöning kommer gynna organisationen bäst för att undvika 

avundsjuka?  
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1.4 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att kartlägga och ange förbättringsåtgärder för 
förslagsverksamhetsprocessen samt arbeta fram tillhörande belöningsriktlinjer och 
underlag för utveckling av IT-system vid GKN Aerospace Sweden AB i Trollhättan.   

1.5 Mål 
GKN Aerospace Sweden AB önskar nedanstående mål från examensarbetet:  

• Litteraturstudie om hur företag i Sverige och övriga världen arbetar med 
förslagsverksamhet.  

• Ett förslag på en ny process för förslagsverksamheten.  
• En kravspecifikation för IT-systemet som används vid behandling och 

registrering av förslag.   
• Rekommendationer för hur belöningssystemet ska utformas.  

Utifrån målen ska implementeringen leda till ökat antal inlämnande förbättringsförslag 
samt förkorta ledtiden från 43 till 3-10 veckor. EPS (Engine Products System) är 
organisationen inom GKN för produktion och utveckling av komponentdetaljer till 
den civila flygsektorn. Enligt utförd benchmarking från ett samarbete med Volvo 
Trucks skulle det innebära att ca 21 000 förslag per år inkommer i 
förslagsverksamhetssystemet. De 21 000 förslagen är även ett önskvärt mål som GKN 
Aerospace Sweden har.  

1.6 Avgränsningar 
Projektet kommer att avgränsas till att utveckla förslagsverksamhetsprocessen samt 
framställa en kravspecifikation för ett IT-system. Arbetet kommer att exkludera 
implementeringen av den nya processen eller det nya IT-systemet för att hantera 
förslag. Arbetet kommer också att avgränsas till att främst titta på, genom praktisk 
benchmarking, hur andra företag i Sverige arbetar med förslagsverksamhet. 
Litteraturstudien kommer att omfatta ett bredare område med ett globalt perspektiv.   

  

 3 



Processutveckling av Förslagsverksamheten vid GKN Aerospace Sweden 

2 Metod och tillvägagångssätt 
Nedanstående kapitel förklarar valda metoder och tillvägagångssätt som använts för 
att uppnå arbetets syfte. Kapitlet inleds med forskningsansats och vetenskapligt 
förhållningsätt, därefter beskrivs och motiveras valda metoder och det övergripande 
tillvägagångssättet. Slutligen nämns också rapportens tillförlitlighet.  

2.1 Forskningsansats och vetenskapligt förhållningssätt 
Enligt Björklund & Paulsson (2012) har människor i grund och botten en del 
antaganden och åsikter om hur verkligheten ser ut. Antaganden och åsikter kan 
påverka hur information samlas in och bearbetas. Det finns stora mängder 
information, hur informationen kan användas i vetenskapliga sammanhang är viktigt 
för att kunna granska den kritiskt.  

Det finns två grundläggande idéer om hur tänkandet och agerandet bör principiellt 
vara utformade för att få en sorts grad av säkerhet i genereringen av kunskap. Enligt 
Thúren (2007) är positivism och hermeneutik sådana metoder. Positivismen består av 
en generalisering av godtagbar kunskap och hermeneutiken består av accepterbarhet 
av den osäkerhet och tillfällighet som kunskaper uttrycker. Båda metoderna ser dock 
till den kritiska rationalismen där sökandet efter säker kunskap bygger på förnuft och 
empiri (Thúren, 2007). Arbetet har varit utformat enligt den hermeneutiska metodiken 
som ger upphov till tolkning och analys till skillnad från den positivistiska metodiken 
som letar efter totala sanningar.  

Backman (2008) konstaterar att kvantitativa studier behandlar omfattande information 
i former av numerisk värdering och mätning. Kvalitativa studier används för att få en 
djupare förståelse för ett ämne där risken att generalisera är mindre än kvantitativa 
studier. Examensarbetet har bestått av både kvantitativa och kvalitativa metoder för 
att få en generalisering av problemet men även en djupare förståelse och för att kunna 
säkerställa generaliseringarna.  

2.2 Datainsamlingsmetoder  
Nedan presenteras teorin och motivation av val bakom de metoder för datainsamling 
som har använts under examensarbetet.   

2.2.1 Litteraturstudie  
Björklund & Paulsson (2012) beskriver att i en litteraturstudie tas fakta fram i form av 
skrivet material som böcker, artiklar med mera. Den information som erhålls här är 
främst sekundärdata, som innebär att informationen har tagits fram i ett annat syfte än 
det som är aktuellt för studien. Här är det viktigt att vara medveten om vinklingen på 
informationen eller om den inte är heltäckande.  Det positiva med en litteraturstudie 
är att under en kort tid skapa en bred uppfattning om ämnet för att erhålla en större 
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mängd information. Nackdelen är att litteratur består av sekundärdata där metoden 
och syftet inte alltid framkommer.  

Den vetenskapliga kunskap som människan genererat, enligt Backman (2008), har i 
huvudsak sparats i det skrivna ordet. Kunskapen i det skrivna ordet hjälper till att 
formulera en problemställning utifrån ett forskningsperspektiv. Den visar också 
tidigare använda metodiker, begrepp, problemställningar och brister. Framgången i 
det vetenskapliga arbetet beror på hur väl tidigare kunskap har tittats närmare på.  

För examensarbetet har litteraturstudien varit en viktig del. Utan den hade arbetet 
producerat lågkvalitativa resultat och lösningar som i sin tur inte hade varit givande 
för verksamheten.  

2.2.2 Enkätundersökning  
Det som framförs av Björklund & Paulsson (2012) är att enkäter består av ett flertal 
förutbestämda frågor och svarsalternativ som främst lämpas för kvantitativa studier 
där fokus ligger på att få en stor mängd data att bearbeta. Med en relativt liten 
arbetsinsats genom enkäter erhålls tillgång till en stor mängd primärdata som specifikt 
tagits fram för arbetet. Det är dock svårt att få en uppfattning om vem respondenten 
är och avläsning av kroppsspråk kan inte tolkas, det finns också stora risker för 
misstolkningar och felkällor.  

Examensarbetet har varit begränsat i tid och få möjligheter har erhållits i att prata med 
anställda på företaget. För att kunna få en generell uppfattning om 
förslagsverksamheten användes enkätundersökningen.  

2.2.3 Benchmarking  
Enligt Bergman & Klefsjö (2010) är benchmarking ett sätt att hitta möjligheter till 
processförbättring. Grundtanken är att göra en jämförelse av en process hos företaget 
med samma eller en liknande process på ett annat företag eller en annan uppdelning 
av det egna företaget och dra nytta av jämförelsen.  

Benchmarking valdes av arbetsgruppen för att kunna se hur andra verksamheter 
arbetar med förslagsverksamheter. Utan metoden hade endast litteraturstudien legat 
som grund för utveckling av förslagsverksamheten endast inneburit en teoretisk 
grund. Med hjälp av benchmarking kunde arbetet också dra nytta av praktiska 
tillämpningar samt fallstudier utförda av forskare.  

2.2.4 Intervjuer  
Genom intervjuer ges tillgång till primärdata som innebär information som samlats in 
i syftet att användas i det aktuella arbetet i enlighet med Björklund & Paulsson (2012). 
Intervjuer kan ske via exempelvis telefon eller personlig direktkontakt där utfrågningar 
sker genom frågor. Det finns olika former av intervjuer, den formen av intervju som 
användes under examensarbetet var semistrukturerad intervju där ämnesområdena är 
förutbestämda och frågorna mer öppna och tas upp när det anses vara lämpligt 
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beroende på den intervjuades svar och reaktioner. Intervjuer ger direkt tillgång till 
primärdata och en djupare förståelse genom tolkning av kroppsspråk och reaktioner.  

Intervjuer är väldigt tidskrävande men ansågs viktiga för att kunna säkerställa fakta 
om den nuvarande processen i examensarbetet. Intervjuer gav examensarbetet tillgång 
till kvalitativ fakta som inte i samma omfattning uppkommit i enkätundersökningen. 
Här kunde insatt personal prata fritt och komma med åsikter för förbättring och 
liknande.   

2.2.5 Flödeskartläggning 
För att kunna veta var verksamheten står idag behövs en nulägesbeskrivning. Enligt 
Oskarsson et al. (2013) är det första steget att kartlägga alla flöden av material och 
information för att veta antalet aktiviteter och lagerpunkter, vilken flödesväg en 
produktions- eller affärsprocess har samt vilka avdelningar och personer som är 
involverade. Flödeskartläggningen gav upphov till en djupare förståelse för 
förslagsverksamhetsprocessen. Utan kartläggningen hade det varit svårt att visualisera 
processen och dess uppbyggnad.  

2.2.6 Observationer  
Enligt Backman (2008) utförs observationer i syfte att undersökaren ska delta i den 
aktivitet, process eller liknande som undersöks för att få djupare förståelse för den. 
Observationer kan också utföras utifrån, kallat iakttagande observation. Den här 
metoden är tidskrävande och det finns inga direkta fördelar eller nackdelar. Objektiv 
information erhålles genom metoden.  

För att kunna förstå verkligheten krävs observationer av den (Backman, 2008). I 
examensarbetet utfördes en deltagande observation i IT-systemet för att kunna förstå 
dess utformning och tillvägagångssättet för inlämnandet av förslag.  

2.3 Tillvägagångssätt  
Examensarbetet startade med en projektplanering där arbetsgruppen tillsammans med 
handledare på GKN Aerospace Sweden tog fram mål och förutsättningar för 
examensarbetet.  

Under examensarbetets gång samlades fakta in i form av skrivet material. Teorin för 
arbetet var främst tagen från vetenskapliga artiklar, men även böcker. De databaser 
som använts är: Emerald Insight, Scopus och Science Direct. Sökord: ”Suggestion scheme”, 
”change resistance”, ”motivation”, ”Kaizen”, ”quality improvement”, ”interactional 
justice”, ”leader engagement”, “reward”, “standardized work”, ”incentive program”. 
Tillvägagångssättet för litteraturstudien var främst för att få en djupare förståelse av 
diverse förslagsverksamheter, i huvudsak inom producerande industrier, även till viss 
mån inom tjänstesektorn men även faktorer som påverkar förslagsverksamheter direkt 
och indirekt.  
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Sommaren år 2014 arbetade en av gruppens medlemmar på GKN Aerospace Sweden 
i Trollhättan och tog då fram en enkätundersökning som under hösten samma år 
besvarades av medarbetare samt chefer, se bilaga A och B för enkäter.  

Benchmarking utfördes på närliggande företag för att se hur deras process för 
förslagsverksamhet implementerats och används men även teoretisk benchmarking i 
form av fallstudier. Praktisk benchmarking utfördes på två företag, Parker Hannifin 
och Siemens Turbomachinery. Den teoretiska benchmarkingen omfattade även två 
företag, DUBAL samt Cloetta Produktion.  

Den nuvarande processen kartlades genom intervjuer samt övrig dokumentation från 
företagets interna databas innehållande verktyg, riktlinjer samt processinformation. 
Kvalitativa intervjuer utfördes med berörd personal som har större insikt i hur 
systemet och processen fungerar. Den intervjuade personalen bestod av 2:a- och 1:a 
linjens chefer, IT-ansvarig, operatörer, facklig representant, patentansvarig samt 
förslagsadministrationspersonal. Personalen valdes ut av handledare på företaget på 
grund av handledarens erfarenheter med personal som har rätt kunskap och 
erfarenheter för examensarbetet. 

Efter kartläggningen av den nuvarande processen med tillhörande data analyserades 
den för att se samband och grundorsaker. Analysen utfördes innan förbättringsförslag 
togs fram för att arbetet skulle ha en grund att utföra förbättringsförslagen på. 
Analysen visade även samband och orsaker som var viktiga att ta hänsyn till.  

Med hjälp av teori, benchmarking, problemidentifiering och analys av 
förslagsverksamheten utfördes förbättringsförslag som företaget kan ta del av för att 
åtgärda de problem som förslagsverksamheten har idag.  

2.4 Tillförlitlighet  
Tillförlitligheten i examensarbetet omfattar frågor om huruvida den information som 
tagits fram i syftet med arbetet är noggrann och precis (Thúren, 2007). Det här 
innebär frågeställningar som: är det rätt sorts data och uppfyller informationen rätt 
effekt för examensarbetets problemställning?  

Den litteratur som använts har främst varit vetenskapliga artiklar i relevanta tidskrifter. 
Informationen som återgivits här har varit relevant och nyligen publicerade. De 
böcker som har använts har också varit väsentliga för examensarbetet men även de är 
tidsmässigt sett betydelsefulla. Den aspekt som bör tas i beaktning vid frågan om 
huruvida informationen är rätt är att den i vetenskapliga artiklar och böcker består av 
sekundärdata som innebär att den har tagits fram i ett annat syfte än det som är 
aktuellt för arbetsgruppens examensarbete. Det här påverkar den teoretiska 
referensramen då selektion och tolkning av information har använts.  

Vid utförandet av den praktiska benchmarkingen användes öppna frågor för att få en 
förståelse över förslagsverksamheten hos de företag som benchmarkingen utfördes 
på.  Den här skapade informationen om förslagsverksamheterna som inte var 
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tillräckligt djupgående för företagens gränssnitt och system. Intervjuerna spelades in 
vilket gav upphov till att arbetsgruppen inte hittade på egna slutsatser. Den teoretiska 
benchmarkingen var betydligt mer omfattande då vetenskapliga artiklar användes vars 
syfte var att utreda förslagsverksamheten på de företag som de omfattade.  

Kartläggningen av processen inkluderade en deltagande observation i IT-systemet 
som används för inlämnandet av förslag. Arbetsgruppen fick behörighet att vara 
förslagsställare samt remissansvarig, det här gav en bra bild över hur rollerna 
samverkar. Dock exkluderades resten av rollerna som arbetsgruppen inte fick 
behörighet till vilket hade kunnat ge en bättre helhetsbild.  

På grund av tidsbrist och brist på tillgänglig personal fick arbetsgruppen utföra sin 
processkartläggning med hjälp av tidigare kartläggning utförd av den stödjande Lean-
avdelningen samt förslagskommittén. Då kartläggningen är utförd internt kan en viss 
optimism ha förekommit och processen innehar fler brister och längre ledtid än vad 
som nämnts. Om arbetsgruppen utfört kartläggningen av processen själva hade den 
blivit iakttagen med ett neutralt perspektiv.  

Enkätundersökningen har bidragit till omfattande information och generaliseringar 
samt subjektiva åsikter angående förslagsverksamheten. Problemen med 
undersökningen var missförstånd, obesvarade frågor, felsvar då endast ett alternativ 
var möjligt samt ett begränsat urval av respondenter där endast chefer och 
verkstadsmedarbetare fick möjligheten att besvara enkäten. Med hjälp av intervjuer 
kunde arbetsgruppen säkerställa informationen som erhållits från enkäten och 
felkällorna minimerats.  
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3 Teoretisk referensram 
Kapitlet för den teoretiska referensramen är uppbyggt genom att först beskrivs 
förbättrings- och kvalitetsarbete som övergripande koncept, därefter förklaras teori 
för förslagsverksamheter djupgående då förbättring och kvalitet ligger nära till hands 
och är grunden för förslagsverksamheter. Slutligen beskrivs övrig teori som anses 
viktig för examensarbetets sammanhang som förändringsmotstånd, 
flödeskartläggning, kravspecifikation, RUP och patent.  

3.1 Förbättringsarbete  
Ursprungligen kommer begreppet ständiga förbättringar, i enlighet med Nilsson-
Witell et al. (2005), från USA som introducerades i Japan efter andra världskriget för 
att hjälpa till i återuppbyggnaden av den japanska industrin. Ett välkänt begrepp 
relaterat till ständiga förbättringar är Kaizen, som har sitt ursprung i Japan och betyder 
kontinuerlig förändring till det bättre genom att involvera alla medarbetare. 

3.1.1 Kaizen och ständiga förbättringar 
Bergman & Klefsjö (2010) förklarar att Kaizen är en japansk term som innebär en 
medvetet systematisk metod att arbeta med ständiga förbättringar. Oftast fokuserar 
Kaizen på små ständiga förbättringar, men kan även innebära större sådana. Ordet 
Kaizen består av två japanska symboler; ”kai” som betyder att förändra och ”zen” 
som betyder till det bättre. En annan definition, enligt Doolen et al. (2008), av den 
japanska termen Kaizen är "att ta isär och sätta ihop på ett bättre sätt". Den populära 
betydelsen är kontinuerlig, stegvis förbättring av alla aspekter hos ett företag.  

Konceptet Kaizen beskrivs utifrån Suárez-Barraza et al. (2011) som att det har fått en 
stor spridning och anses vara nyckeln till Japanska företags konkurrenskraft under de 
senaste tre decennierna under 1900-talet. På arbetsplatser betyder Kaizen ständiga 
förbättringar som involverar alla, både medarbetare och chefer. Det handlar om att 
skapa en plattform för att få anställda att bidra till företagets utveckling. Kaizen 
symboliserar dagliga problem och sättet personalen behandlar svårigheterna. Vid vissa 
tillfällen har Kaizen också setts som en etisk kraft som varje arbetstagare finner 
inombords att frivilligt lösa dagliga problem och övertygas om värdet av dennes 
arbete. Det kan definieras som en mängd kontinuerliga aktiviteter som de inblandade 
spelar specifika roller inom för att identifiera och säkerställa förbättringar som bidrar 
till företagets mål. Kaizen är mycket mer än aktiviteter och förbättringar; det är en 
filosofi, tankesätt och för att nå banbrytande prestanda en farkost för att uppnå 
strategisk uppmaning och utföra värdeflödes- och processförbättringsplaner. 

Kaizen kan ta minst tre former (Suárez-Barraza et al., 2011):  
• Kaizen management 
• Gruppkaizen 
• Individuell Kaizen 
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Den första av de här - Kaizen management - är den viktigaste med tanke på att den 
organisatoriska strategin, policy och mål, och ledningssystem omfattar all företagets 
personal. Gruppkaizen fokuserar på förbättringsteam och/eller kvalitetscirklar och 
lösningen av dagliga problem. Slutligen det individuella Kaizen fokuserar på förslag 
från personal från verkstadsgolvet (Suárez-Barraza et al., 2011).  

Suárez-Barraza et al. (2011) förklarar vidare att Japansk Kaizen brukar skiljas från 
Västerländsk Kaizen. Inom den västeterländska Kaizen fokuseras främst på uttrycket 
ständiga förbättringar, SF. Men det är ingen direkt konkret skillnad på vad begreppen 
innebär. Främst innebär SF: ”ett företags förmåga att säkra konkurrensfördelar genom 
att utvidga innovation till en betydande andel av sin personal". Inom svenska företag 
hittade författarna att företagen går längre än att bara skapa en "parallell" eller 
"virtuell" organisationsstruktur när de utför Kaizen-aktiviteter, vilket är vad företag 
som använder den japanska varianten gör. Istället ser de till att förbättringsgrupper är 
en del av det dagliga arbetet. 

3.1.2 Kvalitetsarbete  
Bergman & Klefsjö (2010) förklarar att ständigt förbättra kvaliteten hos de varor eller 
tjänster som produceras är av ytterst viktig grad för en framgångsrik kvalitetsstrategi. 
Symbolen för kontinuerligt förbättringsarbete är PDCA-cykeln, ”Plan, Do, Check, 
Act”, se figur 1.  

 
Figur 1. PDCA-cykeln, inspirerad av Bergman & Klefsjö (2010) 

Det pågår en ständig debatt om de grundläggande värderingarna för kvalitetsarbete. 
Enligt Nilsson-Witell et al. (2005) är det mesta som skrivits om kvalitet baserat på tre 
principer: kundfokus, ständig förbättring och lagarbete.   

Förespråkarna för kvalitetsrörelsen, Nilsson-Witell et al. (2005), inkluderar fler 
principer för konceptet kvalitetsarbete:  

• Ledningens engagemang  
• Fokus på kunder och medarbetare 
• Fokus på fakta  
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• Ständig förbättring  
• Allas deltagande  

3.1.3 Standardiserat arbetssätt 
”Standardiserade arbetsinstruktioner och den information som de innehåller är viktiga beståndsdelar 
i The Toyota Production System. För att en person i produktionen ska kunna skriva en 
standardiserad arbetsinstruktion som andra arbetare kan förstå, måste han eller hon vara övertygad 
om dess betydelse… Hög produktionseffektivitet bibehålls genom att man förhindrar upprepad 
förekomst av felaktiga produkter, arbetssätt och olyckor, och genom att man tar vara på de 
anställdas idéer. Allt detta är möjligt tack vare den lilla oansenliga standardiserade 
arbetsinstruktionen” – Tacihi Ohno. (Liker, 2009, s. 176)  

Liker (2009) anser att syftet med standardiserade arbetssätt är att kunna göra 
arbetsuppgifter och processer repetitiva och effektiva, inte bara för operatörer på 
verkstadsgolvet utan för alla anställda och dess arbetsuppgifter. För att kunna 
förbättra en process måste den vara standardiserad, annars blir arbetet med 
förbättringen omöjlig. Det standardiserade arbetssättet är en nyckelfaktor när en 
verksamhet vill bygga in kvalitet. När felaktigheter uppkommer lyder oftast alltid 
fråga: ”Arbetades enligt standard?”.  Det gynnar också effektivt teamwork genom att 
medarbetare erhåller en gemensam terminologi, spelregler och arbetsskicklighet. 

Standardisering är en viktig del av Lean Production, skulle varje medarbetare utföra 
sin arbetsuppgift på ett individuellt sätt finns inget bas för utförandet av 
kvalitetsanalyser, det finns heller ingen möjlighet att kunna utföra flödeskartläggningar 
(Olivella, Cuatrecasas & Gavilan, 2008).  

Enligt Emiliani (2008) är standardiserat arbete ett sätt att eliminera avvikelser och 
möjliggöra ständiga förbättringar. Det är skillnad på standardiserat arbete och 
arbetsstandarder. Arbetsstandarder åläggs medarbetare av chefer som en del av en 
ekonomisk insats för att skapa standardiserade enhetskostnader som används i 
redovisningssystemet. Standardiserat arbete innebär att skapa den bästa, kända 
metoden för ett arbete vid en given tidpunkt som ger högst kvalitet, minsta mängden 
slöseri och lägsta totalkostnad. Arbetsstandarder fokuserar på den anställda, tros vara 
det bästa sättet av chefer att utföra arbetet, och används som en morot eller slagpinne 
mot de anställda. Däremot fokuserar standardiserat arbete på processen och används 
för att fastställa utgångspunkten för ständiga förbättringar där arbetare och chefer 
deltar. 

Emiliani (2008) förklarar att fördelarna med standardiserat arbete är många om det 
används på rätt sätt. Fördelarna inkluderar skapandet av en referenspunkt för att 
ständigt förbättra, processtyrning, minskad variabilitet, förbättrad kvalitet och 
flexibilitet, stabilitet, insyn i avvikelser, tydliga förväntningar, och en plattform för 
individuellt och organisatoriskt lärande. Många missförstår eller har på ett felaktigt sätt 
tillämpat standardiserat arbete. De ser det som ett tvång och standarder är aldrig 
föränderliga, de är skrivna i sten, en praxis för att utföra arbetet och berövar arbetarna 
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i deras kreativa förmåga. Det här är inte avsikten. Standardiserat arbetssätt förändras 
när människor kommer med bättre idéer för hur verksamheten kan utföra arbetet eller 
när affärsförhållandena ändras. Kreativa idéer uppmuntras och införlivas på ett 
kontrollerat sätt.  

När organisationen valt att införa standardiserat arbete, nämner Emiliani (2008), att 
det är vanligt att utföra arbetet enligt standard, mäta resultatet och åtgärda. 
Verksamheten kan välja att mäta resultatet i ekonomiska och icke-ekonomiska mått 
och använda befintliga processer för feedback. Lämpliga belöningar bör fastställas för 
de anställda som arbetar med det standardiserade arbetet och meningsfulla åtgärder 
från ledningsgruppen bör upprättas i förväg för de som inte gör det.  

3.2 Förslagsverksamhet 
Bergman & Klefsjö (2010) anser att ett bra sätt att utnyttja erfarenheter och kunskaper 
från alla medarbetare är genom att stimulera dem att bidra med förbättringsförslag. 
Det kan utföras antingen i förbättringsgrupper eller genom individuella förslag. 
Kapitlet beskriver förslagsverksamhetens bakgrund, framgångsfaktorer, motivation, 
belöningar samt utförda fallstudier.  

3.2.1 Bakgrund 
Lasrado et al. (2015) beskriver förslagsverksamheter som ett av de äldsta verktygen 
samt att de spelar en central roll för att framhäva arbetarengagemang för 
organisationer som vill bli mer innovativa. Det är ett verktyg som ofta används för att 
uppmuntra anställda att tänka innovativt och kreativt om sitt arbete och sin 
arbetsmiljö, samt ta fram idéer som kommer att gynna organisationen. Verktyget 
består främst av administrativa processer och infrastruktur för insamling, bedömning 
och kompensation av idéer som utformats av de anställda i organisationen. Det 
kommer att locka fram förslag från de anställda, klassificera dem och skicka dem till 
experter för utvärdering. Efter utvärdering kan förslaget belönas, om det 
implementeras. Men även om förslaget förkastas kan förslagsställaren fortfarande 
belönas med en symbolisk gåva. Experter som utvärderar förslag är antingen chefer 
eller specifika kommittéer. Historien bakom förslagsverksamheter kan spåras tillbaka 
till år 1721, då Yoshimune Tokugawa, den åttonde Shogunen, placerade en låda vid 
namn ”Meyasubako” vid ingången till sitt slott för skriftliga förslag från sina 
undersåtar. Det industrialiserade förslagssystemet uppkom år 1880 då William Denny, 
en skotsk skeppsbyggare, uppmuntrade hans anställda att komma med förslag för att 
bygga skepp på ett bättre sätt. I affärsvärlden, den formella och strukturerade 
förslagsverksamheten, infördes först som modern praxis för mer än 100 år sedan.  

3.2.2 Förslagsverksamhetssystem  
Enligt Perocco (2012) varierar sättet att samla in och registrera förslag mellan olika 
organisationer. Många organisationer har idag fortfarande en pappersbaserad 
inlämningsprocess i form av en förslagslåda eller insamlandet av förslagsblanketter 
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som sker från personalrum eller liknande. Andra organisationer har idag istället IT-
baserade system där elektroniska resurser som teamsiter, kalkylblad eller databaser 
används. 

3.2.3 Faktorer vid utformandet av förslagsverksamheten  
Lasrado et al. (2015) beskriver faktorer som är viktiga att ha i åtanke för ett 
framgångsrikt förslagsverksamhetssystem:  

1. Medarbetarstöd: för missnöjda anställda är det mer sannolikt att de är kreativa 
när deras medarbetare är hjälpsamma och stödjande.   

2. Kommunikation: informationsutbyte i form av regelbundna rapporter om 
utförandet av idéer anses också vara nödvändigt för att lyckas med 
förslagsverksamheten.  

3. Konkurrens: de anställda får inte uppfatta att förslagsverksamheten är kopplad 
till deras prestationsutvärdering och att deltagandet är frivilligt. Konkurrens 
mellan anställda kan skapa en känsla av rädsla och resultera i ett felaktigt 
förslagsverksamhetssystem.  

4. Effektivt system: den kunskap som enskilda anställda innehar kan bara leda till 
en fast, konkurrenskraftig fördel om de har motivation och möjlighet att dela 
och använda deras individuella kunskaper. En förslagsverksamhet som 
utformats med användarvänlighet i åtanke kommer att förbättra innovation 
bland de anställda och därmed öka deltagandet. Målet bör vara att bearbeta ett 
förslag på ca 30 dagar och i högsta grad 60 dagar.  

5. Arbetstagarnas medverkan: anställda måste motiveras och uppmuntras för deras 
engagemang och medverkan kan ökas om medarbetarna utvecklar en känsla 
av att tillhöra organisationen. När de ser att deras förslag bedöms och 
tillämpas på arbetsplatsen känner de att de är värdefulla tillgångar för 
företaget.  

6. Medarbetarskap: förslagsverksamheten åsamkar transaktionskostnader och 
införandekostnader. Därför ska anställda kunna utvärdera sina egna idéer 
innan bedömning. Medarbetarskap som drivs av kommunikationsöppenhet 
och långtidsanställning för medarbetaren är en förutsättning för 
förslagsverksamhetens framgång.   

7. Stöd från organisationen: effektiviteten i arbetstagarens bidrag till ny kunskap som 
är till nytta för företaget är beroende av hans eller hennes uppfattning om 
organisationen. Organisationen ska visa en inställningen till de anställda där de 
ska sätta människan i centrum och göra chefer på olika nivåer ansvariga att 
använda systemet. Varje organisation har sin egen kultur och systemet bör 
vara uppbyggt kring det.  
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8. Resurser: organisationen ska se till att resurser finns avsatt, både i form av 
kunnig personal och tid för att främja förslagsverksamhetens framgång och 
användning.  

9. Stöd från chef: det är viktigt att första linjens chefer arbetar nära sina 
medarbetare för att hjälpa dem att komma med idéer, vägleda deras tänkande 
och hjälpa dem att få idéerna nedskrivna på papper.  

10. Teamwork: det hävdas att fördelarna med ett modernt och välskött 
förslagsverksamhetssystem inte ligger i omedelbara finansiella avkastningar, 
men i bidrag till att uppnå större engagemang och lagarbete. Team-baserade 
system, lagarbete och partnerskap bidrar till att främja arbetet med 
utvecklandet av idéer. Uppmuntras förslagen från grupper och anställda blir 
den enskilda medarbetaren mer benägen att generera kreativa idéer.  

11. Stöd från högsta ledningen: Det påstås att den högsta ledningen borde 
demonstrera sin tro på systemet, främja och stödja det och uppmuntra alla 
chefer att se det som en positiv kraft för ständiga förbättringar. Det synliga 
engagemanget från högsta ledningen kan stimulera anställdas aktiva deltagande 
i systemet. Ledningen har ansvaret att tillgodose behovet av de anställdas 
delaktighet och att skapa en kultur som stöder arbetstagarnas medverkan i de 
beslut som påverkar hans eller hennes arbete. 

3.2.4 Motivation och rättvis behandling 
När ett förslagssystem ska framställas är det väsentligt att innovation och 
idégenereringen hos medarbetarna utnyttjas till högsta grad. Hur väl medarbetaren är 
tillgänglig och engagerad mentalt är en viktig aspekt att främja då motivationen måste 
vara hög i omfattning runt arbetssituationen. Enligt Cruceru och Macarescu (2009) 
finns det ett stort samband mellan samarbetsrättvisa och motivation hos medarbetare. 
Samarbetsrättvisa innefattar hur ledning och överordnade personer behandlar de 
undersåtar i arbetskretsen men även hur de framför sin respekt mot den omfattade 
personalen.  Verksamheter som frambringar en tydlig bemärkelse av organisatorisk 
rättvisa kommer att inkassera belöningar i form av högre motivation, kvarhållande av 
personal men även lägre andel nyanställningar av personal.  Det är viktigt att det finns 
en hög grad av sammarbetsrättvisa mellan ledaren och den anställda då det kan 
reducera framkomligheten av kontraproduktivt arbetsbeteende. Genom att bemöta de 
anställda med respekt, värdighet, artighet kan den organisatoriska rättvisan kring 
arbetsområden förändras markant.   

Det finns även andra aspekter som nämns av Cruceru & Macarescu (2009), att dra 
nytta av när det gäller motivation och hängivenheten till företaget hos medarbetare. I 
dagens företag har de flesta arbetsgivare svårt att behålla den personal som 
verksamheten hade från början då det antigen brister på motivation eller det finns 
situationer i företaget som påverkar individen negativt. Författarna till studien påpekar 
även tyngden på att den mellanmänskliga relationen har hög kvalité när det gäller 
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sociala sammanhang men även att den samarbetsrättvisa har även en betydande effekt.  
Verksamheter som har problem med situationer kring överordnade- till 
underordnaderelationer måste lägga resurser på att reparera ytliga problem istället för 
de grundliga som kan generera negativa ekonomiska konsekvenser som påverkar 
verksamheten.  Personalavdelningen i företagen har en viktig funktion i 
sammansättandet av en fungerande organisation (Cruceru & Macarescu, 2009): 

• ”Kontrollera policy och arbetsregler för att säkerställa att det finns rutiner som skapar 
rättvisa. De viktigaste aspekterna är lön, mångfald, jämlikhet. Se över beslut som gjorts i 
genomförandet av reglerna och allmänna arbetsrutiner för att säkerställa att rättvisa och 
jämlikhet är explicit i alla tillsyn- och ledningsbeslut om de anställda och områden som är 
berörda. ” 

• ”Inkludera ledarskap och social kompetens i ledningens utvecklingsprogram som består av 
en 360-graders utvärderingsmetod av underordnade, medarbetare och ledningen. ” 

• ”Skydda mot oavsiktliga psykologiska kränkningar av avtalet som skrivs på; se till att 
alla kandidater är försedda med ”realistiska jobbförhandsvisningar” (dvs. ger en korrekt 
beskrivning av jobbet, organisationen, möjligheter att utvecklar samt positiva och negativa 
egenskaper av jobbet). Graden av ärlighet visas för anställda under urvalsprocessen kommer 
att forma uppfattningar om stöd samt rättvisa bland dem som i slutändan anställs av 
företaget. ” 

3.2.4.1 Medarbetarnas egenmotivation 
Moran et al. (2012) nämner att inom motivationsområdet finns det ett antal teorier 
som mäter endast den kvantitativa aspekten av motivationsteorier och inte det 
kvalitativa avseendet. Dock finns det ett undantag och det är SDT, self-determination 
theory, vilket är en teori som omfattar två huvudområden, extern och intern 
motivationsbeteende.  Det externa området innefattar att erhålla belöningar i form av 
ekonomisk ersättning för en utförd aktivitet. Den externa aspekten kan utöver den 
generella förklaringen bestå utav fyra huvudområden för att få en djupare förståelse 
om hur individens beteende påverkar verksamheten. De olika huvudgrupperna 
kartlägger vilket tillvägagångssätt som verksamheten använder i dagsläget som varierar 
från minst till mest självstyrande (Moran et al., 2012):  

• Extern – Externt reglerat beteende är det minst självstyrande och det är utfört 
på grund av en extern efterfrågan eller möjlig belöning hos medarbetarna. 
Sådana åtgärder kan ses ha en externt upplevd bevarelsedrift. 

• Introjektiv – Beskriver i det stora hela att medarbetarna behandlar förordningar 
och regler till sitt eget beteende men inte fullt ut acceptera de skrivna reglerna 
som sitt egna uppfattade tillvägagångssätt. Sådant beteende utgör normalt 
reglering genom tillfällig självkänsla eller ego-engagemang. Introjektiv 
motivation är den typ av beteende där människor känner motivation att visa 
förmåga för att upprätthålla självkänsla. Även om aspekten är en del av det 
internt drivna, är introjektiv beteende externt då det är utomstående krafter 
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som påverkar individen. Oftast kan det beskriva en individ som undviker 
stress och skuld.  

• Identifierad – Personen i fråga ser värdeskapandet i aktiviteten som utförs. 
Beskriver en mer självstyrande form av extern motivation som inkluderar en 
medveten form av framfart där medarbetaren värdesätter ett mål eller 
reglering och att det är acceptera samt sett som en viktig personlig aspekt.  

• Integrerad – Personen i fråga har internaliserat skälen till att delta i beteendet. 
Integrerad beteendeform är den mest självdrivande typen av yttre motivation 
och uppstår när reglerna är helt assimilerade med vad personen själv uppfattar 
samt anser i sina värderingar och personliga behov. Det här mynnar ut i att 
integrerade motiv delar kvaliteter med den inneboende motivation som 
medarbetare har men det klassas fortfarande som yttre då målen som ska 
uppnås är av skäl för det yttre jaget, snarare än den inneboende glädje eller 
intresse för uppgiften.  

Det interna området som beskrivs av Ankli & Palliam (2012) består av en inneboende 
benägenhet eller intresse att bidra med värdeskapande aktiviteter för företaget. 
Jämfört med det externa fokuserar medarbetaren mer på att tillgodose behoven som 
företaget har istället för sina egna. Det mynnar ut i att individen har drivkraften att 
alstra en bättre arbetsmiljö och lönsamhet för företagets anställda istället för 
individens egna behov. Genom att de anställda besitter ett tankesätt som omfattar 
företagets mål istället för personens egna behov och mål, bidrar det med högre moral, 
respekt, samt lojalitet kring verksamheten.  Intern motivation är närvarande när 
individerna gör något för nöje eller njutning medan yttre motivation uppstår när 
individer gör något på grund av yttre krafter.   

Utifrån vad Moran, Diefendorff, Kim och Liu (2012) har angivet i forskningen kring 
SDT framstår det att forskning runt självstyrande motivation och faktorer som 
frambringar självstyrande motivation som identifierad och integrerad, leder till högre 
välmående och effektivitet än kontrollerande motivation som extern och introjektiv.  
Genom att införa en intern mentalitet hos medarbetarna främjar det individerna att 
inneha motivet ”jag vill” istället för ”jag måste”.    

Utifrån diverse forskning som har gjorts av Moran et al. (2012) och Buech et al (2010) 
inom området för motivation och samarbetsrättvisa mynnar det ut i att 
förslagsverksamheten bidrar mer till företaget om den organisatoriska rättvisan är hög. 
Attityden hos medarbetarna när det gäller arbetsplatsen och arbetsuppgifter 
tillhandahålls bättre som gör att arbetsatmosfären blir bättre. Genom att ledningen 
understödjer delaktighet inom området för motivation kan förslagen som kommer in i 
verksamheten vara fler med högre kvalité. Forskningen som gjorts tynger även på att 
mjuka faktorer som samarbetsrättvisa är oftast försummad av ledning men har en stor 
del i inlämnandet av förslag vilket gör det till en väsentlig del att ta i iakttagelse vid 
utformandet av förslagsverksamhetsprocessen, se figur 2. 
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Figur 2. Faktorer i verksamheten som påverkar motivation till att lämna in förslag , inspirerad av Moran et 
al. (2012) 

3.2.5 Belöningar  
Enligt Lasrado et al. (2015) och Milne (2007) är belöning en viktig faktor för en 
framgångsrik förslagsverksamhet. Ett förslagsverksamhetssystem är en 
kostnadsreducerande process i en organisation. Det måste finnas olika strategier för 
att undvika uttråkning av personal och övervägningar för hela livscykeln i idéerna. De 
anställda bör belönas med inte bara materiella utan också immateriella förmåner. 
Incitament är viktiga för de anställda att känna att inlämnandet av deras användbara 
idéer kommer att belönas. Medarbetare bör alltså inte bara uppmärksammas för sina 
idéer, bli ekonomiskt belönade och tilldelas interna presentationer men också externa 
sådana. Belöningen bör också återspegla värdet av förslaget till bolaget.  

Den ökade mängden förbättringsaktiviteter och gemensamma problemlösningar har 
lett till frågor angående belöningar som de anställda borde erhålla. Kerrin & Oliver 
(2002) förklarar att i japanska verksamheter ingår problemlösning i det dagliga arbetet 
och borde utföras utan ytterligare belöningar. De förklarar också att medarbetarnas 
bidrag till ständiga förbättringar syns i framtiden i form av att de har möjligheten att 
bidra till organisationens framtida framgång och de anställdas finansiella trygghet. I de 
företag där ytterligare belöningar för arbetet med ständiga förbättringar existerar råder 
en avskiljning mellan vilken sorts belöning som är att föredra, finansiella eller icke 
finansiella, storleken på belöningen, frekvensen på utgivna belöningar och huruvida 
belöningarna ska ges ut kollektivt eller individuellt, se figur 3. Det finns två 
problemlösningsmetoder, individuella och teambaserade, som båda innehåller 
problem för hur belöningssystemet ska se ut.  

Samarbetsrättvisa Sammansättningen av 
förslagsverksamheten 

Välmående 

Motivation till att 

inlämna förslag 
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Figur 3. Belöningsfaktorer, inspirerad av Kerrin & Oliver (2002)  

3.2.5.1 Individuella aktiviteter  
Enligt Kerrin & Olivers (2002) har förslagsverksamheter som främjar individuella 
aktiviteter för förbättring, ofta en individbaserad belöningsstruktur. De främjar 
deltagandet i ständiga förbättringar genom finansiella belöningar. Vissa japanska 
verksamheter brukar betala ut en nominell summa pengar för förslag även om inte 
förslaget implementerats. Det här baseras på en premiss att genom att lägga ner tid 
och förbereda ett förslag är en lärande erfarenhet, och även om förslaget avslås är det 
ett lärande i varför det blev avslaget och det kommer att lära den anställde i 
produktionssystemet och hur det fungerar.  

Företag skiljs åt i de belöningar som betalas ut. Kerrin & Oliver (2002) beskriver att 
vissa delar inte ut någon form av belöning alls, andra betalar ut en engångssumma 
utan hänsyn till förslagets inverkan, vissa företag delar ut en belöningssumma i form 
av andel av besparingen som gjorts. Andra organisationer använder ett 
bonuspoängssystem där förslagsställaren erhåller poäng som är beroende av den totala 
besparingen och som sedan kan användas för att bytas ut mot gåvor eller liknande. 

Forskning utförd av Kerrin & Oliver (2002) har visat att direkta finansiella belöningar 
i proportion till besparingen som förslaget bidrar till är att undvika och inte effektiva. 
Belöningssystemet uppmuntrar anställda att komma på stora förbättringsförslag som 
generar en stor mängd pengar i form av belöning. Istället borde det existera ett 
erkännandesystem för att uppmuntra beteendet att komma med förbättringsförslag än 
att uppmuntra innehållet i förslagen samt en symbolisk belöning för alla idéer oavsett 
storlek, komplexitet och eventuellt införande. 
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3.2.5.2 Gemensamma aktiviteter – kvalitetscirklar  
I enlighet med Kerrin & Oliver (2002) förklaras det att inom kvalitetscirklar får 
grupper gemensamma belöningar som sedan bestäms inom gruppen hur den ska 
användas. Belöningar som delas inom en grupp kan användas till sociala aktiviteter 
som kan stärka teamkänslan inom gruppen. Främst uppmärksammas små ständiga 
förbättringar som genererar mindre summor pengar som sedan läggs i en gemensam 
gruppkassa. Vissa organisationer ger endast ut belöningar för förslag som genererats i 
gemensamma aktiviteter och har även olika former av erkännanden för grupper som 
briljerat i arbetet för ständiga förbättringar. Genom att belöna grupper har företag 
också sett att avundsjuka och osämja har minskat mellan individer då en hel grupps 
arbete för förbättring uppmärksammas istället för enskilt arbete. Belöningar för 
gemensamma aktiviteter får samma problemställningar som belöningar för enskilda 
aktiviteter har, se avsnitt 3.2.5.1.  

3.2.6 Fallstudier – vetenskapliga artiklar  
Nedanstående kapitel beskriver utförda fallstudier på två tillverkande företag som 
förändrat och utvecklat sin förslagsverksamhet.  

3.2.6.1 DUBAL 
Nyckeln till framgång inom dagens industrier är att vara konkurrenskraftig på den 
externa marknaden, men även att ha en väl fungerande ”intern marknad” för 
medarbetarna. Det finns även åtgärder som frambringar ett mer effektivt sätt vid 
användning av resurser samt utnyttjandet av personal. Fokus hos verksamheter ligger 
ofta vid att försöka åstadkomma en förbättringsåtgärd för de materiella resurser som 
företaget tillhandahåller istället för att utnyttja sin personal på ett mer effektivt sätt.  
Enligt Abdel (2009) är det humana kapitalet i verksamheter betydligt viktigare än det 
materiella då det inte kan kopieras av ett annat företag, därför är det viktigt att 
motivera dem för att åstadkomma bättre resultat. Genom att företag erhåller 
åtgärderna som angivits särskiljs väl framgångsrika företag mot mindre framgångsrika 
företag. Förslagsverksamheter är ett sätt att engagera medarbetare genom att använda 
deras kreativa sätt att tänka och sätta tillbaks in i deras arbete samt arbetsmiljö.  

Enligt Abdel (2009) finns det fem kritiska faktorer som behöver implementeras, 
stödjas men även ständigt användas för att få en framgångsrik förslagsverksamhet. 
Kriterierna är som följer:  

• Högsta ledningens delaktighet 

• Delaktighet från mellanchefer 

• Effektivisera administrations- och utvärderingsprocesser 
o Systemet ska vara godkänt och stödjas av högsta ledningen 
o Förslaget måste indikera ett problem, ett möjligt problem samt en 

möjlighet till att förbättra en existerande process 
o Det måste presenteras en lösning till problemet 
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o Det måste finnas i skrift samt påskriven av förslagsgivaren 
o Det måste erkännas vid mottagandet 

• Publicitet och uppmuntra 

• Belöning och utmärkelse 

I dagens samhälle går teknologin framåt för förslagsverksamheter men även hur 
verksamheter går till väga när de vill effektivisera de processer innehållande 
administrativa och utvärderingsåtgärder. I enlighet med Abdel (2009) skulle ett system 
som används i logistikbranschen vara ett tillvägagångssätt för att uppmuntra 
medarbetare att lämna in förslag då förslagsinlämnaren kan följa sitt förslag genom 
alla steg i processen som förslaget går igenom. Användningen av ett webbaserat 
system med funktioner som spårar förslaget gör det lättare att se för medarbetaren att 
förslaget är under pågående utredning samt genom att alltid tillhandahålla 
förslagsinlämnaren med färsk information tillför en stor fördel. För att processen ska 
fungera korrekt måste förslagen alltid granskas inom tidsmässiga ramar då personerna 
i fråga måste känna att deras synpunkter är professionellt behandlade samtidigt som 
att minnet är färsk för att kunna ge rättvis feedback. 

3.2.6.1.1 Utförandet 
Abdel (2009) har gjort en fallstudie på företaget DUBAL, vilket är en av världens 
största tillverkare av aluminium. Här nämns ansenliga, väsentliga steg mot 
förbättringsarbete som företaget har lagt ner mycket resurser på för att förbättra. 
Företaget använder ett kvalitetsdrivet program där företaget aktivt främjar 
utvecklingen av medarbetarnas förmåga att berika kunskapsmängden men även utföra 
förbättringsarbete i en större utsträckning. Modellen för ständiga förbättringar mynnar 
ut i att externa impulser som kundklagomål men även förbättringsförslag från kunder 
ska kunna utnyttjas för att förbättra kulturen för ständiga förbättringar. DUBAL har 
utvecklat ett eget förslagssystem där de har ett antal mål som ska implementeras. 
Målen är som följer (Abdel, 2009):  

• Uppmuntra kreativt tänkande och idéskapande 

• Ge personliga belöningar samt erkännande till förslagsinlämnare 

• Uppmuntra en kultur för ständiga förbättringar 

• Förbättringssystemet är ett verktyg för effektiv kommunikation mellan 
medarbetare och ledning 

Abdel (2009) nämner att en företagsrepresentant på DUBAL lägger stor tyngd på att 
uppmuntra medarbetarna att till en högre grad delta i beslutfattandet då fördelen är 
betydligt större att medarbetarna är delaktiga i förbättringsarbetet än den finansiella 
delen. DUBAL började med ett dokumentbaserat system som hade en del negativa 
aspekter, många av förslagen försvann då de inte var lagrade i ett system. Det 
mynnade ut i att företaget utvecklade ett webbaserat system som samlar in alla förslag 
och lagrar dem i en databas. Den negativa aspekten med systemet var att tillgången 
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var begränsad till en specifik grupp individer som hade tillgång till datorer samt att de 
flesta medarbetare kände inte till hur programmet fungerade. Medarbetarna fick utföra 
träning för att få en högre förståelse om systemet. För att öka användandet av system 
samt göra det mer användarvänligt utvecklade DUBAL systemet genom att införa 
rättstavning samt möjlighet till att bifoga bilder in i förbättringssystemet. Systemet 
som medarbetarna använde hade dock kriterier som behövdes uppfyllas för att klassas 
som ett förbättringsförslag och det som inte är ett förbättringsförslag är som följer 
(Abdel, 2009): 

• Rapportera in ett problem med ingen lösning 
• Ett förslag som redan finns 
• Ett klagomål 
• Förslag som inte är registrerad inom tre månader efter utförandet av systemet  

Abdel (2009) förklarar att enligt DUBAL är förbättringsförslagssystemet ämnat för 
alla medarbetare på diverse nivåer inom företaget. Företaget insåg att det är väsentligt 
att processen från insamlandet av förslaget till att det blev utvärderat och belöning 
skulle inte dröja allt för länge. DUBAL involverade alla chefer på företaget för att få 
fram ett system som skulle främja effektiviteten vid varje steg inom förslagssystemet. 
Det finns tre steg inom processen och de är som följer, se även figur 4 (Abdel, 2009): 

1. Genom det webbaserade systemet ska alla förslag vidarebefordras till 
förmannen allra först som spelar en viktig roll inom förbättringsprocessen på 
DUBAL. Det är meningen att de ska utveckla och förbättra förslagen. 

2. De förbättrade förslagen är sedan vidarebefordrade till områdesansvarige i 
varje avdelning som sedan internt utvärderar giltigheten samt 
genomförbarheten hos förslaget. Sedan utförs en handlingsplan för varje 
förslag.  

3. Belöningar för giltiga förslag bestäms utifrån den ansvarige på avdelningen 
som sedan skickar förslagen vidare med den bestämda belöningen. Ett team 
mottar förslaget för översyn av belöningen. Teamet består av 25 medlemmar 
från olika viktiga avdelningar runt om i företaget. När förslaget sedan är 
implementerat förmedlar förslagsverksamhetspesonalen vidare informationen 
till HR för bearbetning av belöningen.  
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Figur 4. Förslagsverksamhet – DUBAL, inspirerad av Abdel (2009)  

Belöningssystemet som används hos DUBAL kan vara antingen ekonomiskt eller 
symboliskt utdelande då personen i fråga får poäng för varje inlämnat förslag. 
Förslaget är sedan granskat utifrån hur stor påverkan det kommer att ha för företagets 
finansiella vinning. Abdel (2009) förklarar strukturen för ett symboliskt 
belöningssystem som används för att utvärdera förslagen som insamlas:  
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Poängen kan medarbetarna använda för att antigen få tillgång till den årliga 
ceremonimiddagen, ta en fika med VD:n samt annat som har en större symbolisk 
inverkan på individen. Men givetvis finns även ett system för ekonomisk utbetalning 
till individerna då företaget kollar hur stor inverkan förslaget kommer att ha 
ekonomiskt sätt och sedan får medarbetaren en utbetalning som är en procentsats av 
summan för inverkan (Abdel, 2009). 

3.2.6.2 Cloetta Produktion AB  
Enligt Rapp & Eklund (2002) är ständiga förbättringar oftast förknippat med stora 
framgångar för företag men det finns även företag som jobbar med det på ett 
kontraproduktivt sätt. Genom att förbättringsprogram implementeras för en långsiktig 
hållbarhet måste det även tas hänsyn till att personalen kan efterfölja förändringarna 
som gjorts. Utifrån en fallstudie som gjorts på Cloetta Produktion AB i Sverige, ligger 
fokus på att utvärdera dagens förbättringsförslagssystem för att sedan kunna dra nytta 
av de positiva egenskaper som efterföljs.  

Fokus, i enlighet med Rapp & Eklund (2002), vid ständiga förbättringar ligger ofta vid 
att kunna utnyttja produkter, verktyg eller maskiner på det mest effektiva sättet men 
genom att företag aktivt ger medarbetarna möjlighet till att delta i beslutstagande kan 
företag dra nytta av att arbetsplatsen förbättras avsevärt samt att effektiviteten höjs. 
Aspekter att ta hänsyn till vid utvecklandet av ett förbättringsprogram är (Rapp & 
Eklund, 2002):  

• Ledningens delaktighet 
• Snabb respons 
• Frivillig delaktighet 
• Utbildning 

Rapp & Eklund (2002) beskriver fem olika dimensioner för ständiga förbättringar 
som baseras på hur aktiviteterna utförs samt vart fokus ligger vid utförandet. Den 
första dimensionen av ständiga förbättringar är om aktiviteterna är utförda av 
individuella personer eller i grupper. Den andra dimensionen omfattar om grupper är 
utformande från en enda eller olika funktioner. Det mynnar ut i att se om aktiviteten 
är från en hierarki eller flera olika hierarkier. Den tredje dimensionen fokuserar på 
förbättringsfunktionen inom företaget för att få en bild över om funktionen är 
parallell eller integrerad till den formella organisationen. Det finns ännu en dimension 
som utger om förbättringsfunktionen är en permanent förbättringsorganisation eller 
en ständigt utvecklande vision för att åtgärda organisationens uppsatta mål. Slutligen 
utvärderas funktionen som antigen centraliserad eller decentraliserad inom planering 
och kontroll för ständiga förbättringar. Rapp och Eklund (2002) nämner även att 
ständiga förbättringar kan delas upp i fyra designalternativ när funktionen ska 
utformas: 

• Organisk SF - där förbättringsaktiviteter är integrerade i multifunktionella 
arbetsgrupper. 
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• Experter - där företaget förlitar på att en specialarbetsgrupp utför diverse 
förbättringsuppgifter. 

• Vidsträckt fokusområde - där kombineras de två föregående designalternativ. 

• Individuell - där förbättringar är initierade av individer med hjälp av en 
förslagsverksamhet. Designalternativet för individer kan endast jämföras med 
de andra alternativen om processen för förslagsverksamhet är tillräckligt 
utvecklad och förvaltas väl.   

När arbetet kring förslagsverksamheten berörs nämner Rapp & Eklund (2002) att 
snabb och tillräcklig feedback till medarbetarna är väsentligt för att 
förbättringsåtgärderna ska ses som en nödvändig beståndsdel till att motivera 
personalen. De anser även att feedback kan vara en essentiell beståndsdel för att 
effektivisera processen på högsta möjliga vis.  

3.2.6.2.1 Utförandet 
Cloetta Produktion AB, beskrivs av Rapp & Eklund (2002), som ett 
produktionsföretag inom konfektyrindustrin. Företaget har 120 anställda varav 88 av 
dem är fabriksarbetare. Anledningen till att fallstudien gjordes på Cloetta var för att 
företaget har haft en förslagsverksamhet från 1993 med hög aktivitet. Fallstudien 
baseras på att se hur förslagsverksamheten går och vad som utmärks som de mest 
drivande faktorerna. Mellan åren 1993 och 1995 var förslagsverksamheten beroende 
av en processingenjör som initierade och implementerade systemet 1993 och var 
högst delaktig vid utförandet av alla uppgifter i förslagsprocessen samt motiverandet 
av medarbetare. Vid åren 1996 och 1997 började förslagsinlämnandet dala och det 
berodde främst på att personen som hade huvudansvar för utförandet av processen 
lämnade företaget samt att företaget gick igenom en svår period som mynnade ut i att 
fördelningen av resurser prioriterades bort från förslagsverksamheten. Vid året 1997 
började förslagsverksamheten plötsligt ta fart igen och det berodde framför allt på att 
medarbetarna tog en större del i att utveckla och utföra processen för insamlandet av 
förslag.  

Under tidsperioden från 1993 till 2000 delades årgångarna upp i tre olika faser för att 
förtydliga de olika stegen (Rapp & Eklund, 2002): 

• Initierandefasen (1993-1995) – Delaktigheten hos medarbetarna var 48 procent 
(1993), 51 procent (1994), samt 70 procent (1995).  

• Nedgångsfasen (1996-1997) – Delaktigheten hos medarbetarna var 60 procent 
(1996), samt 43 procent (1997). 

• Nytt-intresse-fasen (1998-2000) – Delaktigheten hos medarbetarna var 59 
procent (1998), 65 procent (1999), samt 54 procent (2000).  

Utifrån statistiken visades det även en stor andel av förslagen som implementerades. 
Från att gå från 110 förslag som implementerades på nedgångsfasen blev det i 
slutändan 262 förslag som implementerades i nytt-intresse-fasen.  
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Rapp och Eklund (2002) förklarar att vid initierandefasen fanns det ett stort beroende 
av en eldsjäl som initierade processen. Personen i fråga hade stort intresse för att 
systemet skulle återge förbättringar till företaget och medarbetarna. Attityden till 
förbättringar och förändringar i företaget uppstod som blandat då första linjens chefer 
ansåg att förslagsverksamheten var slöseri av tid medan intresset hos 
processingenjören var stort.  

Utifrån studien som gjorts på Cloetta Produktion AB mynnar det ut i viktiga aspekter 
att ta hänsyn till när ett förslagssystem ska utvecklas eller förbättras (Rapp & Eklund, 
2002): 

• Uppbackning av Organisationen – Förslagsverksamheten har stöd från alla håll 
inom organisationen. Förslagsverksamheten ska gynna medarbetarna vilket 
resulterar i att företagets ansvar är att utbilda personalen i högsta mån för att 
ge en djupare förståelse för värdet av en sådan process. 

• Förslagsprocessens simplicitet - Ledningen värdesätter en förslagsprocess som är 
simpel där medarbetare kan ta del av och förstå den.  

• Delaktigheten av ledningen – Delaktigheten av ledningen har en betydande effekt 
av utförandet och utvecklingen av förslagsprocessen då ledningsgruppen kan 
motivera personalen på ett effektivt sätt genom att personligen ge ut 
symbolisk eller ekonomisk belöning till förslagsinlämnare. Genom att 
medarbetarna ser att ledning tar tid för att ge tillbaka till personalen blir 
medarbetarna mer benägna att utföra ett mer genuint förbättringsarbete för 
verksamheten.  

• Belöning och Respons – Belöningar i form av ekonomisk ersättning för ett förslag 
är viktiga men att ge ett erkännande tillbaks till medarbetare ansågs vara en 
huvudaspekt för att motivera personalen till att fortsätta tillföra viktiga idéer 
tillbaka till verksamheten.  

3.3 Förändringsmotstånd  
Människor är medvetet och omedvetet bestående av komplexa rutnät av erfarenheter 
över tid och rum. Cutcher (2009) beskriver den pågående natur av processerna som 
ett slags identitetsarbete där individer är kontinuerligt engagerade i formning, 
reparation, underhåll och förstärkning av de konstruktioner som ger dem en känsla av 
sammanhang och särprägel. Mycket av det här identitetsarbetet sker på arbetsplatsen 
och det är här som individer möter väldigt ofta försök till omformningar av sin 
identitet i linje med en uppsättning organisatoriskt skrivna betydelser och normer. En 
ändring av arbetsmetoder kan antingen bekräfta eller utmana en individs 
självuppfattning. Med tanke på att en individs självidentitet skapas under livscykeln av 
en rad medvetna och omedvetna budskap som är mottagna i olika interaktioner och 
erfarenheter, kan det förväntas att motstånd vid förändring av arbetsplatsen också 
kommer från externa faktorer. Vissa förändringsprojekt har visat att anställda är 
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känslomässigt involverade och känner ett behov av att stå emot förändring, och det 
här moraliska och politiska resonemanget är radikalt oroande för organisationer. Det 
är allmänt känt att motstånd är knutet ihop med subjektivitet. De anställda som varit 
på ett företag under en längre tid erhåller också en form av nostalgi för hur saker och 
ting alltid utförts och sätter därför upp ett motstånd.  

Individer går igenom en reaktionsprocess när de konfronteras med större 
organisationsförändringar. Processen består av fyra faser (Bovey & Hede, 2001):  

• Inledande försvar 

• Motstånd  

• Gradvis utforskning  

• Engagemang  

Bovey & Hede (2001) förklarar att omedvetna processer uppkommer då individer 
reagerar på hot om förändring. De använder väl utvecklade och inrotade 
försvarsmekanismer för att upprätta försvar till förändring och känslor av ångest som 
förändringar kan innebära. Motstånd är en naturlig del av förändringsprocessen och 
förväntas. Motstånd uppkommer på grund av att förändringar går från det kända till 
det okända, medarbetare söker bekvämlighetszoner och försöker kvarstå i det 
tillståndet. Individer skiljs åt i termer av deras förmåga och villighet att acceptera 
organisationsförändringar. Det här beror på att individer upplever förändringen på 
olika sätt. Vissa människor tenderar att förflyttas genom förändringsprocessen ganska 
snabbt, medan andra kan fastna eller uppleva flera övergångar.  

Det kan hävdas, enligt Bovey & Hede (2001), att den stora majoriteten av 
organisatoriska förändringar sköts ur teknisk synvinkel utan att erkänna eller att förstå 
hur den mänskliga faktorn påverkar framgång eller misslyckande av förändringen. Det 
är ofta lättare för ledningen att fokusera på, och att bli upptagna med, den tekniska 
sidan av förändringen, som handlar om kvantifierbara och förutsägbara problem. 
Genom att anta en teknisk strategi, tenderar individuellt motstånd att öka. I huvudsak 
blir motstånd något att motstås. Även om det kan hävdas att förändringen främst 
hanteras ur ett tekniskt perspektiv utan hänsyn till mänskliga faktorer, finns det 
tillfällen när den mänskliga sidan framförs på ett symboliskt och konstaterande sätt. 
Till exempel, medan ledningen investerar en betydande summa pengar på att skapa 
den planerade ändringen investeras lite i kommunikation, utbildning och uppföljning 
som behövs för att framgångsrikt genomföra ändringen. 

Att leda en organisation genom förändring, beskrivs enligt Bovey & Hede (2001), 
innebära att konstruktivt balansera mänskliga behov med de som organisationen har. 
Eftersom organisationer består ytterst av människor, innebär organisatoriska 
förändringar i huvudsak också personlig förändring. Förändring kräver deltagande av 
personer som först måste förändras för att organisatoriska förändringar skall lyckas. 
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3.4 Flödeskartläggning  
För att kunna veta var verksamheten står idag förklarar Oskarsson et al. (2013) att det 
behövs en nulägesbeskrivning. Det första steget är att kartlägga alla flöden av material 
och information för att veta antalet aktiviteter och lagerpunkter, vilken flödesväg en 
produktions- eller affärsprocess har samt vilka avdelningar och personer som är 
involverade.  

Vid kartläggning av ett flöde kan en flödeskarta användas. De vanligaste symboler 
som används visas nedan, se figur 5 (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013).  

 
Figur 5. Symboler för flödeskartläggning, inspirerad av Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2013) 

Enligt Oskarsson et al. (2013) symboliserar rektanglar att något utförs, en förädlande 
operation eller någon form av affärsprocessaktivitet samt en viss avdelning inom 
verksamheten. Trianglar visar lagerpunkter som existerar inom flödet. Beslutspunkter 
kan användas för att visa alternativa vägar som flödet kan ta, det kan innebära att 
exempelvis en produkt inte klarar ett kvalitetstest och den behöver skickas tillbaka för 
reparation. Heldragna pilar visar det materialflöde som en fysisk produkt tar. 
Streckade pilar beskriver informationsflödet. Pappersdokument och datorsystem 
används för att visa och förtydliga informationsflödet. Nedan visas ett exempel på hur 
en flödeskarta kan se ut för en order- och leveransprocess, se figur 6.  
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Figur 6. Flödeskartläggning – Exempel, inspirerad av Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2013) 

En flödeskarta kan, enligt Oskarsson et al. (2013), utföras mer detaljerat än det visade 
exemplet och andra symboler kan också användas för att till exempelvis visa olika 
former av lager. En detaljerad flödeskarta kräver tid. Det viktigaste är att titta närmare 
på de delar av flödet som är av störst intresse annars spenderas tid på att utföra en 
detaljerad kartläggning på delar som inte är intressanta för förbättring.  

3.5 Kravspecifikation  
Kunders behov är oftast uttryckta i subjektiva påståenden. Sådana påståenden, 
förklarar Ulrich & Eppinger (2012), är till hjälp för att få en klar bild över problemet 
som behöver lösas, dock säger de inte mycket om hur en produkt, tjänst eller system 
ska designas och konstrueras. Uttrycken ger en mer objektiv uppskattning av de 
specificerade kraven. Därav använder utvecklingsteam specifikationer, som i detalj 
utrycker vad en produkt, tjänst eller system behöver utföra. En specifikation består av 
ett mätkriterium och ett värde. Under en utvecklingsprocess tas oftast två 
kravspecifikationer fram, en målspecifikation och en slutgiltig specifikation.  

3.5.1 Målspecifikation  
Processen för att ta fram målspecifikationer består av fyra steg (Ulrich & Eppinger, 
2012):  

1. Förbered listan med mätkriterier: ta fram de mätkriterier som bäst uppfyller 
kunders behov. Ett verktyg passande för det här är en enkel behovs-
mätkriterie-matris, även kallat kvalitetshuset.   

2. Samla in information för benchmarking: samla in information för att se hur andra 
företag arbetar med likadana produkter, tjänster eller system. Steget är av 
ytterst vikt och tidsinvesteringen belönas i slutändan.   
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3. Fastställa ideala och marginellt accepterbara målvärden: i steget sammanställs 
informationen för att fastställa målvärden. Det finns fem sätt att uttrycka 
målvärden:  

a. Åtminstone X  
b. Som högst X  
c. Mellan X och Y  
d. Exakt X  
e. En uppsättning diskreta värden  

4. Reflektera över resultatet och processen: reflektera för att se till att resultatet är 
konsekvent med målen för projektet.  

3.5.2 Slutspecifikation  
Processen för att ta fram slutspecifikationer består av fem steg (Ulrich & Eppinger, 
2012):  

1. Utveckla en teknisk modell för produkten, tjänsten eller systemet: en teknisk modell är 
ett verktyg för att förutsäga värden för en specifik uppsättning designbeslut.  

2. Utveckla en kostnadsmodell för produkten, tjänsten eller systemet: målet med steget är 
att se till att det som utvecklas kan produceras till målkostnaden,  

3. Förfina specifikationer och gör avvägningar för de krav som behövs: här bestäms vilka 
slutgiltiga specifikationer som ska finnas kvar och dess värden.   

4. Sammanställ specifikationer i konsekvent ordning: det som främst utförs i steget 
gäller för komplexa produkter där olika delsystem av hela produkten måste 
delas upp för att få en klarare bild över helheten.    

5. Reflektera över resultatet och processen: reflektera för att se till att resultatet är 
konsekvent med målen för projektet.  

3.6 Rational Unified Process 
Enligt Cooper et al. (2006) är RUP en systemutvecklingsprocess för design och 
implementering av IT-system. Processen ska med hjälp av bästa tillämpningar och en 
iterativ utvecklingscykel mynna ut i att RUP ska skräddarsys för att passa den enskilda 
organisationen eller projektet i högsta mån. Tillvägagångssättet för att förbättra en 
nuvarande process genom RUP är iterativ, användarvänlig och arkitekturcentrerad. 
RUP omfattar en horisontell och vertikal dimension för att strukturera arbetet. Den 
horisontella dimensionen representerar en dynamisk struktur som innefattar cykler, 
faser, iterationer and milstolpar. Den vertikala dimensionen företräder en mer statisk 
struktur, som inrymmer disciplin, höggradiga arbetsflöden. Inom flödena och 
tillvägagångssättet för en vertikal dimension förekommer BMR, analys och design 
som sedan förklaras mer ingående i roller, aktiviteter, arbetsflöden, och andra 
ingående element som tillhör processen. Faser som förklaras ingående för RUP är 
(Cooper et al. 2006): 
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• Förberedelse 

• Etablering 

• Konstruktion 

• Överlämning 

Cooper et al. (2006) förklarar att vid uppstarten av processförbättringen i 
förberedelsen finns det en viktig aspekt över förståelsen om vad som ska förbättras 
eller genereras, vilka lösningar som förbättringen ska ge upphov till, vilka personer 
som förbättringen kommer omfatta samt kapaciteten för de höggradiga funktionella 
och icke-funktionella åtgärderna. I nästa fas analyseras problemen och en 
grundläggande arkitektur fastställs. Riskeliminering verkställs genom att en 
projektplan framställs samt att förståelsen över systemet är väsentligt då beslut 
angående arkitekturen över system måste utföras. Vid konstruktionsfasen utvecklas 
och testas systemet och dess funktioner för att sedan förmå kunden med högsta 
möjliga värde och produkter som är väl utvecklade. Mot slutet av konstruktionsfasen 
tas beslut om huruvida systemet är tillräckligt för att kunna användas på ett 
funktionsdugligt sätt i verksamheten. I den slutliga fasen omfattas det av en leverans 
till kunden och problem som kan uppstå tas hand om allt eftersom.  

3.7 Patent  
Vid utförande av en utvärdering av immaterialrätt anser Lagrost et al. (2010) att det 
finns olika tillvägagångssätt för att bearbeta idéer och främja en godtycklig lösning 
som sedan ska införas i företaget. Metoder som används av företag delas in i två 
grupper: kvantitativa eller kvalitativa utvärderingsmetoder. 

Lagrost et al. (2010) beskriver den kvantitativa metoden som en teknik som nyttjas vid 
användning av numerisk information eller mätbar data. Metoden anses vara 
systematisk, reproducerbar och förser en objektiv bild över tillvägagångssättet. Utifrån 
ett IP-perspektiv används den kvantitativa metoden för att kalkylera den monetära 
samt ekonomiska värdet av förslaget.  

Den kvalitativa metoden omfattar en rigorös granskning av nuvarande eller avsedda 
användningsområden för IP genom en analys av immaterialrättens egenskaper. 
Resultaten utifrån en kvalitativ utvärderingsmetod består inte av monetära termer men 
istället av värdet som IP kommer bidra med i form av förståelse av processen eller 
mönster som är länkad till IP, förklarar Lagrost et al. (2010). Resultaten framstår 
genom att företaget utvärderar icke-numeriska egenskaper. Kvalitativa metoder 
framstår oftast som tolkande och subjektiva utvärdering vilket mynnar ut i att fakta 
kan oftast bero på personliga tycken (Lagrost et al., 2010).  

För att utvärdera förslaget och sedan definiera vilken typ av tillgång som förslaget 
kommer att bidra med, ska det utvärderas antigen kvalitativt eller kvantitativt. 
Immateriella tillgångar beskrivs i följande tre punkter (Lagrost et al., 2010): 
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• Immateriella tillgångar med lagliga eller avtalsmässiga rättigheter: Det inkluderar 
immaterialrätt inklusive patent, varumärken, design men även licenser och 
upphovsrätt. 

• Separata identifierbara immateriella tillgångar: Kategorin innehåller 
informationssystem, nätverk, administrativa strukturer och processer, know-
how eller affärshemligheter. 

• Goodwill eller andra tillgångar som inte går att särskilja: investeringar som ingår i 
organisationer, expertis, geografiska ställning eller nischer för en 
monopolmarknad. 

Lagrost et al. (2010) beskriver att det finns kriterier som måste uppfyllas för att de 
immateriella tillgångarna ska bli föremål för värdering. Det finns oftast andra problem 
som förekommer när diverse patent ska utföras eftersom de innefattar påtagliga och 
ogripbara tillgångar som är nära sammanlänkade och samspelar med varandra. När 
samspelet är starkt kan det vara mycket svårt för en utvärderare att göra en tydlig 
åtskillnad mellan de olika resurserna för att sedan försöka utvinna information för 
endast en IP-tillgång. I vissa fall kan det vara för komplext men även intressantare att 
utvärdera tekniken som en helhet eller en sammansättning av funktioner istället för att 
extrahera information för en unik tillgång. För att en tillgång ska kunna värderas 
måste följande punkter uppfyllas (Lagrost et al., 2010): 

• Särskild identifiering och igenkännbar beskrivning. 

• Rättslig existens och skydd. 

• Omfattas av rätten till privat ägande, och det privata ägande bör vara kunna 
vara juridiskt överlåtande. 

• Konkreta bevis för förekomsten av immateriella tillgångar (t.ex. kontrakt, 
licens, lista över kunder, etc.). 

• Skapats vid en identifierbar tid eller som ett resultat av en identifierbar 
händelse. 

Utifrån studien som gjorts av Lagrost et al. (2010) är det uppenbart att utvärdering av 
IP-tillgångar är en invecklad process. Som det framgår i studien finns det flera 
parametrar och faktorer som måste beaktas av den personen som utvärderar patenten. 
Faktorerna som framstår är det nära samspelet mellan parametrarna som i slutändan 
kan påverka det slutliga valet av metoden för värdering. Under förhållandena är det 
svårt och komplicerat att sammanfatta och syntetisera en särskild utvärderingsstrategi 
som skulle vara relevant för alla situationer som i slutändan skulle leda till valet av en 
specifik värderingsmetod framför en annan.  
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4 Benchmarking 
I kapitlet kommer en genomgående beskrivning och förklaring utföras på två företag 
som använder eget tillvägagångssätt kring förslagsverksamhet.  

4.1 Siemens Turbomachinery  
Siemens Turbomachinery i Trollhättan är ett företag som tillverkar turbiner med hög 
verkningsgrad och låga utsläppshalter. Det finns 115 fastanställda samt 10 konsulter 
som jobbar på plats. Arbetsgruppen fick möjlighet att få en intervju med Ada 
Högblom, verksamhetsutvecklare och kvalitetsingenjör, om hur deras 
förslagsverksamhet fungerar. De frågor som ställdes till Högblom finns bifogade i 
bilaga C (A. Högblom, intervju, 9 april 2015). 

Enligt Högblom (intervju, 9 april 2015) är systemet för förslagsverksamheten vid 
Siemens Turbomachinery uppbyggt av ett forum som mer liknar ett diskussionsmöte, 
med tillhörande pappers- och exceldokument. Varje förslag genomgår en process på 
sex steg, se figur 7, som börjar med att en idé uppkommer hos medarbetaren, nästa 
steg är att se vad som går att göra åt det. Efter det andra steget måste gruppen se om 
det är fysisk möjligt att genomföra förslaget, provningen kommer därefter sedan 
genomförandet och slutligen är det klart. När ett förslag ska gå igenom processen är 
ledningen, tekniker samt coacher delaktiga i framtagandet. Verkstaden står still en 
timme per vecka som ägnas fullt åt förbättringsåtgärder för varje team som finns inom 
företaget. Den ena halvtimmen går åt att gå igenom förslagen som medarbetarna har 
tagit fram samt uppdatera statusen för dem. Den andra halvtimmen används för att 
genomföra förslagen om de är tillräckligt små. Varje månad har CIP-chefen, ansvarig 
för Continuous Improvement, Högblom ett möte med varje förbättringsteam för att 
tillföra inspiration för nya idéer samt gå igenom både dåliga och bra förslag med varje 
grupp. Skulle det för närvarande vara dåligt med idéer tas diskussionen upp om 
företagets mål och hur de kan uppnås på diverse sätt. Information från riskanalyser 
samt andra verktyg som har med tillbud att göra går ut till grupperna för att förhindra 
framtida problem. Ledningen finns med på golvet som stöd men även andra chefer. 
Eftersom förslagen i dagsläget är oftast större åtgärder brukar det ta upp mot fyra 
veckor att få igenom förbättringsförslagen då de måste gå igenom en mer omfattande 
process. Utöver den vanliga processen måste teknikern rita upp en skiss för förslaget 
och sedan skicka till huvudkontoret i Finspång. Enligt Högblom finns det ingen 
skillnad mellan arbetsuppgift och förbättringsförslag utan CIP tillhör allas 
arbetsuppgift och det gynnar alla att arbeta med tillvägagångssättet. Det finns 
medarbetare inom företaget som inte är positivt lagda mot förbättringsarbete och 
förstår inte anledningen till varför det ska genomföras. Högblom lägger mycket tyngd 
på att arbeta med de här individerna och få ledningen att hjälpa till med att motivera 
personerna. Eftersom fabriken i Trollhättan gör positiva resultat säger Högblom även 
att förbättringsförslagen har gett en högre lönsamhet. Siemens i Trollhättan har ett 
mål med att ligga på 7,4 förslag per individ och år.  
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Högblom (intervju, 9 april 2015) nämnde även att förslagen som genomförs ger både 
en ekonomisk vinning för företaget men även en indirekt symbolisk belöning då 
förbättringar som genomförs ger tillbaka till individen som genomför förslaget. 
Förslagen ger även 50 SEK till gruppen som sedan används för att göra 
gruppaktiviteter tillsammans. Det här gör att kemin mellan gruppmedlemmar blir 
bättre samt motiverar varandra att ständigt jobba mot en bättre arbetsplats och öka 
lönsamheten för företaget. Sedan 2010 har processen för förslagsverksamheten 
ändrats då det innan var uppbyggt att individerna kunde lämna in ett oändligt antal 
förbättringsförslag som sedan gav ut stora summor pengar. Det här skapade osämja 
bland medarbetarna och var inte ekonomiskt för företaget, det reglerades och gjorde 
att det går endast att lämna in 10 förslag per person och år. Efter att alla individer i 
teamet har lämnat in 5 förslag vardera måste de ut på en aktivitet tillsammans för att 
sedan kunna börja lämna in fler förslag.  Det här mynnar ut i att teamen endast får 
göra två aktiviteter tillsammans per år. Högblom nämnde att under hösten 2014 
anordnade företaget ett CIP-mingel där varje team kunde samla ihop sina bästa 
förbättringsförslag för att sedan visa för ledningen och chefer både från Finspång och 
Trollhättan. Under tillställningen bjöds det på tilltugg och dricka för att visa sin 
uppskattning till medarbetarna som jobbar ständigt med att förbättra verksamheten. 

 
Figur 7. Siemens CIP-process inspirerad av A. Högblom (intervju, 9 april 2015) 

4.2 Parker Hannifin  
Parker i Trollhättan tillverkar hydraulikmotorer och hydraulikpumpar, företaget har 
260 anställda. Här fick arbetsgruppen möjligheten att prata Henning Schmidt som är 
personalansvarig, om hur deras förslagsverksamhet är uppbyggd. Se bilaga C för de 
frågor som ställdes till Schmidt (H. Schmidt, intervju, 10 april 2015). 

Schmidt (intervju 10 april 2015) nämner att förslagsverksamheten infördes samtidigt 
som Lean infördes på företaget och har använts i 15 år. Parker i Trollhättan är den 
enda fabriken inom koncernen som arbetar med den här typen av 
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förslagsverksamhetssystem. SAAB Automobile AB arbetade med snarlikt system 
vilket de fick Svenska Leanpriset år 2010, för deras arbete med ständiga förbättringar 
och hade ett anseende utåt som en av de effektivaste fordonstillverkare i Europa.  

Förslagsverksamhetssystemet är, enligt Schmidt (intervju 10 april 2015), uppbyggt av 
små och gemensamma förbättringar som utförs i grupp och ska stödja verksamheten. 
Parker använder systemet eftersom de ligger långt fram med Lean Production, därför 
blir förbättringar oftast mindre som alla kan ha nytta av. Skulle det komma större 
förbättringsförslag med avsevärd inverkan hanteras det av fler chefer då processen blir 
mer invecklad och större utbetalningar. Nämnvärt är att inget sådant förslag inkommit 
under de senaste 15 åren som systemet använts. Förslagen registreras i ett datorsystem 
med en databas som är åtkomlig för alla på företaget som kan ta del av de 
förbättringar som andra åstadkommit och få gemensamma förbättringar på hela 
företaget. Främst är det här aktuellt för exempelvis olika förbättringsgrupper inom 
produktionen som kan ta del av varandras förslag. Genom att alla kan ta del av 
varandras förslag elimineras avundsjuka samt osämja bland medarbetare.  

 
 

Figur 8. Processen för förslagsverksamheten på Parker, inspirerad av H. Schmidt (intervju, 10 april 2015) 

Schmidt (intervju 10 april 2015) förklarar att processen, se figur 8, börjar med en idé 
som medarbetare registrerar i datorsystemet, där beskrivs förslagets omfattning och 
förbättringsområde samt lösningsförslag, numret för förbättringsgruppen registreras 
även. Därefter skickas förslaget in och chefen för avdelningen validerar och bedömer 
förslagets genomförbarhet. Godkänns förslaget går en belöningssumma in i 
förbättringsgruppens gemensamma kassa. Tre roller är aktiva i hela processen; 
gruppen, chefen samt en controller som främst finns med för skattefrågor vid 
utbetalningar av belöningar. Ledtiden från inlämnat förslag till svar på om det 
godkänns eller inte brukar vara ungefär en vecka. Systemet har inte fått något direkt 
motstånd från medarbetare; programvaran är lättförstådd av alla eftersom en stor del 
av medarbetarna har varit en del av utvecklingen för systemet när det startade. Arbetet 
med ständiga förbättringar i form av förslag ingår i arbetsuppgifterna men är ändå 
belöningsberättigat och alla på företaget skall delta. Parker har inte kunnat mäta hur 
lönsamheten har förbättrats eller försämrats med systemet för förslagsverksamheten. 
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Dock har företaget insett att med införandet av Lean och systemet har lönsamhet, 
säkerhet, arbetsmiljö och kvalitet förbättrats. Ledningen följer upp förbättringsarbetet 
men är inte aktiva för att driva på att arbetet utförs. 

Vid införandet av förbättringsförslag, förklarar Schmidt (intervju 10 april 2015), 
erhåller gruppen 30 SEK per person och förslag som blir en samlad summa och förs 
in i en gruppkassa. Pengarna i kassan används sedan till gruppaktiviteter där de kan 
exempelvis gå på studiebesök eller andra gruppstärkande aktiviteter. Företaget har 
som mål att varje grupp minst skall lämna in ett förslag per år. Då det finns 50 
grupper blir det minst 50 förslag per år. Oftast brukar varje grupp lämna in mellan 5 – 
6 förslag per år och det mynnar ut i ca 300 förbättringsförslag per år totalt sett. Parker 
har avsatt fyra timmar totalt per månad för varje förbättringsgrupp att arbeta med 
förbättringsförslag som de kan disponera fritt. Vanligt är att varje grupp avsätter en 
timme per vecka för att arbeta med förbättringar. 

Schmidt (intervju 10 april 2015) avslutar med att beskriva att det finns ett centralt 
förslagssystem för hela världen där företag har möjlighet att nominera en person som 
gjort en exceptionell insats för en arbetskollega till en internationell prisgala. Parker 
tog del av det här våren 2015 med anledning till att främja ett mer ingående 
förbättringsarbete och visa uppskattning och hylla individens insats.  
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5 Nulägesbeskrivning  
I dagsläget arbetar GKN Aerospace med en förslagsverksamhet som är beroende helt 
av ett internt IT-system vid namn Idefix. De roller som är inblandade i processen 
omfattar förslagsställare, förslagsadministratör, remissansvarig chef, 
förslagshandläggare, sakkunnig, förslagskommitté samt tredje linjens chef vid större 
belöningar. Rollerna har olika uppgifter i processen och medelledtiden är 43 veckor. 
Belöningar för förslag som inkommer är ekonomiska och beräknas fram genom en 
specifik belöningsformel. Under det senaste året har totalt 1886 förslag inkommit och 
i systemet existerar förslag som inte blivit behandlade och legat inne i systemet i över 
ett år. Hela förslagsverksamhetsprocessen är omfattande och i den ingår flertalet 
loopar för behandling av förslag.  

5.1 Processriktlinjer  
GKN Aerospace Sweden använder ett internt system där riktlinjer finns för hur 
processen för behandling av förslag ska gå till. Enligt systemet består processen av 
fem roller:  

• Medarbetare: en person som är anställd på företaget och som har att följa de 
regler och förordningar som överenskommits.   

• Förslagsadministratör: rollen innebär all administration kring 
förslagsverksamheten.  

• Chef, linjechef: ansvarar för att planera och utveckla verksamheten utifrån mål 
och kapacitet som krävs, personalansvar samt behandla inkomna förslag från 
sin personal.    

• Sakkunnig: är en person som har specialistkunskap inom berört område. 
Sakkunskap kan bestå av kunskap och eller tilldelad befogenhet och ansvar 
inom området. 

• Förslagskommitté: behandlar stora förslag och består av personal från olika 
områden inom företaget.  

Förslag till förbättring kan lämnas in om allting som har med företagets verksamhet 
att göra. Det kan gälla sådant som har med tillverkningen av företagets produkter att 
göra, förbättringar och ändringar i produktion och konstruktion. Det kan gälla 
förbättringar som sparar tid, pengar eller material. Det kan även innebära exempelvis 
arbets- och miljöförbättringar.  

5.1.1 Processen  
Förslag som inkommer från medarbetare registreras först av förslagsverksamhetens 
förslagsadministratör som sedan går vidare till berörd chef, som skall avgöra om 
förslaget skall belönas. Det är alltid överordnad chef, remissansvarig, som har ansvaret 
för att förslaget blir behandlat i tid. Om beslutet är nej, meddelas förslagsställaren av 
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överordnad chef och förslagsverksamhetens administratör. Förslag som inte direkt 
stödjer övergripande strategi samt avdelningens fokuserade förbättringsområden 
avslås. Om beslutet är ja och summan inte överstiger remissansvarigs befogenheter 
ges positivt förhandsbesked till förslagsställaren och besked till förslagsverksamhetens 
administratör om utbetalning. Om chefen bedömer att belöningen blir större än 
dennes befogenheter kopplas förslagskommittén in för att hjälpa till med bedömning. 
Är belöningen större än förslagskommitténs befogenheter bereds ärendet och beslutas 
av berörd representant i högsta ledningsgrupp. För belöningsnivåer över 
remissansvarigs befogenheter gäller alltid förankring med överordnad till chefen. 
Förskottspremie kan betalas ut före slutbehandling. Om förslag som är till nytta för 
företaget, men ändå inte kan införas inom ett år från tidpunkten för remissbehandling, 
skall remissinstans lämna skriftlig motivering till förslagskommittén samt meddela 
förslagsställare. Förslagsställaren har då rätt att begära omprövning om förslaget 
genomförs vid senare tidpunkt. 

5.1.2 Äganderätt  
Alla anställda uppmanas att lämna in förslag. Rätt att begära omprövning gäller i tre år 
från den dag förslagskommittén första gången behandlat ärendet och fattat beslut. 
Begäran om omprövning med motivering lämnas på samma sätt som förslag, via 
Idefix, eller genom ledamot vid kommittésammanträden. Förslag, vilka avser 
patenterbara uppfinningar, behandlas enligt lag och avtal. I samband med behandling 
skall bedömning av patenterbarhet ske. Registrerade förslag, som är under behandling 
samt belönade förslag, är egendom för GKN Aerospace Sweden. 

5.1.3 Belöningsriktlinjer  
GKN Aerospace Sweden AB använder ett eget system när det gäller kalkyleringar av 
belöningsnivåer för individer som har lämnat in förslag. Det finns ett antal steg som 
utarbetar ett precist belöningsberättigande till innehavaren som gjort en insats till 
företaget. Vid beräkning av belöningens storlek skall nettobesparingar korrigeras med 
hänsyn till de faktorer som påverkar företaget på olika sätt. Faktorerna som omfattas 
är förslagets belöningsandel, nyhetsvärde, förslagsinsats, samt belöningsberättigande.  

Formeln för uträkningen är: B = PA x PB x PC x PD där de olika faktorerna 
beskrivs nedan.  

B = Belöning, PA = Grundbelopp = P x V, PB = Nyhetsvärde, PC = Förslagsinsats, 
PD = Belöningsberättigande, P = Faktor för grundbelopp, V = Kalkylerad 
årsnettovinst 

Det mynnar sedan ut i nästa formel som innefattar hur stor påverkan förslaget har på 
verksamheten med hänsyn till volym på enheterna, tidsbesparingar på enheterna, 
materialkostnadsminskning, kostnad för tillämpning av förslaget men även hur många 
år det tar för företaget att skriva av kostnaden som uppstår vid uppstarten. Formeln 
ser ut som följer: a x v x f + a x m – k / t 
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a = antal enheter per år (volymen ska beräknas på ett genomsnitt av de tre kommande 
årens behov räknat från planerat införandedatum), v = tidsbesparing i timmar per 
enhet, f = utgående timförtjänst plus lönebikostnader, m = material 
(kostnadsminskning per enhet), k = kostnad för tillämpning av förslagen åtgärd (skall 
inrymma alla startkostnader efter beslut), t = antal år för avskrivning av startkostnad 
(där avskrivningen används för mellan två olika år ska alltid det största talet användas 
men även vid minskning av planerade investeringskostnader på produktionsutrustning 
där alternativt förslag har framtagits är avskrivningen fem år).  

Grundbelopp PA som används baseras på nettovinsten för gångna året. När 
Nyhetsvärdet PB ska användas finns det diverse grader för att bedöma förslagets 
novitet.  

• Grad 1 – Idé som är väl känd inom företaget samt har tillämpats förut inom 
egen del av verksamheten – faktor 0,4 

• Grad 2 – Idé som är känd och har tillämpas på flera ställen inom företaget – 
faktor 0,8 

• Grad 3 – Idé som är relativt främmande som tillämpats på få ställen inom före-
taget – faktor 1,0 

• Grad 4 – Idé som är helt okänd för företaget samt gränsar till pantenterbar – 
faktor 1,25 

Insatsen för förslaget PC innefattar hur väl individen har bearbetat idén för att sedan 
förverkliga den i verksamheten. Det krävs anvisningar och uppslag på hur förslaget 
ska genomföras. Det finns olika grader för hur ingående insatsen har varit för 
medarbetaren där det antingen kan vara en högst impulsiv insats som mynnar ut i att 
företagets insats blir större. I andra fall kan individen ha bearbetat förslaget under en 
längre period som både gör processen snabbare och individen får ut det den vill utav 
förslaget. Faktorn för insatsen blir då varierande baserat på hur mycket arbete som har 
lagts ner på idén där ett begränsat arbete ger faktor 0,80, en normal insats ger faktor 
1,00 samt ett genomarbetat förslaget ger faktor 1,20.  

Belöningsberättigande PD används för att se över förutsättningar som individen har 
haft för att kunna utveckla en förbättringsåtgärd. Befattningen samt arbetsinnehållet 
som medarbetare har påverkar reduceringsfaktorn jämfört med vilken styrning som 
förslaget har bedrivits. För att ge en tydligare bild över hur PD används i processen 
kan en tratt som börjar med verksamhetsutveckling användas där reduceringen blir 20 
procent, nästa steg blir riktade uppdrag blir en minskning med 50 procent, 
projektinriktade uppdrag ger en 100 procent minskning då projekt används för ett 
specifikt förbättringsändamål. 
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5.2 Internt IT-system till förslagsverksamheten   
Systemet för att lämna in förslag, Idefix, är åtkomligt genom GKN:s intranät. Med 
hjälp av sökfunktionen hittade arbetsgruppen systemet men kunde inte hitta någon 
lättåtkomlig länk via förstasidan. 

Enligt respondent 4 (intervju 28 april 2015) har förslagsverksamhetssystemet existerat 
under en längre tid på företaget och är uppbyggt av en leverantör på uppdrag av 
GKN. Leverantören av systemet hade först planerat att sälja systemet till fler kunder 
men det blev endast sålt till GKN. Eventuella förändringar och uppdateringar 
inkommer inte automatiskt utan kräver en beställning hos leverantören, vilket gör 
systemet sårbart och statiskt. Systemet har under dess livslängd bytt ägare inom 
företaget vilket bidragit till att eventuella förändringar har bortprioriterats. Det främsta 
som förändrats har varit buggar.  

Vid uppstart av programmet består huvudmenyn av olika befattningar som är 
involverade i förslagsverksamheten. Det finns länkar för de olika rollerna och den roll 
som individen besitter är också den länk medarbetaren går in på. När medarbetaren 
väljer en länk kommer det upp en inloggningssida där id och lösenord krävs.  

5.2.1 Förslagsställaren  
Efter inloggning kan förslagsställaren välja bland att registrera ett nytt förslag, söka 
efter personer, se egen profil samt klicka på hjälprutor för systemet. Har 
förslagsställaren aldrig registrerat något förslag finns endast de tidigare funktionerna 
att välja mellan. Har medarbetaren lämnat in förslag under tidigare tillfälle finns också 
två menyer att välja mellan: registrerade förslag samt beslutade förslag.   

Vid skapandet av ett nytt förslag får medarbetaren möjligheten att ange vad förslaget 
avser, vilken avdelning han eller hon tillhör, eventuellt detalj- och maskinnummer, 
operation och övrig information. Sist behöver medarbetaren utföra en mindre 
ingående beskrivning av förslaget som avses.  

Efter beskrivning av förslaget kan medarbetaren välja att lägga till personer som 
eventuellt varit delaktiga i framtagandet av förslaget inom avdelningen.  

Sedan kommer en sammanfattningssida för att se att alla uppgifter stämmer överens 
med det förslagsställaren avser. Härefter kan medarbetaren spara förslaget i databasen 
som skickas iväg till förslagsadministratör. Bilagor som är relevanta för förslaget kan 
här också bifogas.  

I menyn registrerade förslag kan förslagsställaren se sina förslag som ännu inte 
behandlats samt tillhörande information.  

Under beslutade förslag finns alla förbättringsförslag som medarbetaren registrerat 
och som har behandlats. Förslag som antingen godtas eller inte godtas sammanfattas i 
en utredningsflik som innehåller en kalkyl samt olika besparingar som förslaget 
eventuellt ger upphov till. Vid avslagna förslag finns diverse extrapunkter som 
förklarar och motiverar för medarbetaren varför förslaget inte godtogs.  
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5.2.2 Chef och remissansvarig  
Chefer inom GKN Aerospace Sweden är i förlagsverksamheten också ansvariga för 
att behandla olika förslag som inkommer. Rollen för utredning och behandling 
benämns remissansvarig. I systemet kan chefen välja att gå in som chef eller som 
remissansvarig.  

Vid inloggning som chef uppkommer olika funktioner för att söka efter förslag, se 
förslagskommitténs möten med behandlingslistor och medtagna förslag, söka efter 
personer som finns registrerade i förslagssystemet, se företagets organisation med 
tillhörande organisationslista, gå in på egen profil för uppdatering av kontaktuppgifter 
samt se statistik över förslagsverksamheten för företaget och chefens eget område.  

För att behandla och utreda förslag behöver chefen logga in som remissansvarig. 
Efter inloggning kan chefen välja att klicka på länk för hjälp med systemet, söka efter 
personer, se företagets organisation med tillhörande organisationslista, gå in på egen 
profil för uppdatering av kontaktuppgifter. Beroende på om det finns förslag som är 
skickade för utredning eller förslag som är färdigutredda är förslagen listade under de 
två rubrikerna. När förslag behöver utredas går chefen in på förslaget och kan utföra 
en kalkyl samt sammanfatta utredningen och beskriva de olika besparingar ett förslag 
kan ge upphov till. Vid avslag finns extrapunkter för förklaringar och motivation till 
avslaget.    

5.3 Fackförordningar och avtal   
Arbetsgruppen kontaktade IF Metallklubben, som har sitt kontor inom GKN:s 
fabriksområde. Enligt respondenten (person 1, intervju, 21 april 2015) bestod 
förslagsverksamheten först av centrala och lokala reglerade avtal. Förslagsställaren 
lämnade in förslaget och under det första året delade företaget och medarbetaren på 
vinsten som förbättring gav upphov till. Under 90-talet fastställde Volvokoncernen att 
ständiga förbättringar ingår i de anställdas arbetsuppgifter samt flertalet av de centrala 
och lokala avtalen för förslagsverksamheten sades upp. Volvokoncernen hade en 
gemensam förslagsverksamhet som framkallade en mindre ekonomisk ersättning 
jämfört med tidigare. Processen innehöll ett poängsystem där mjuka förslag som 
innebar en mindre förbättring av arbetsmiljö, säkerhet och dylikt, belönades. 

Idag anses Idefix-systemet enligt facket (person 1, intervju, 21 april 2015) behöva 
åtgärdas. Systemet har lång ledtid på grund av fler omåttliga förslag som 
bortprioriteras vilket mynnar ut i att ett enklare system behövs; existerar även 
ryktesspridning, avundsjuka samt osämja som bidrar till sämre arbetsförhållanden och 
färre förslag som inkommer. Det finns ett lokalt kollektivavtal som reglerar 
förslagsverksamheten. Efter vidare utredning kom det fram att förslagsverksamheten 
med tillhörande belöningar inte är reglerad i kollektivavtalet. Respondenten (person 1, 
intervju, 11 maj 2015) från den fackliga organisationen kunde heller inte hitta någon 
paragraf som omfattar förslagsverksamheten. Den intervjuade personen förklarade 
vidare att avtalet är gammalt.  
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5.4 Statistik över inkomna förslag  
Under perioden april 2014 till mars 2015 har totalt 1886st förslag inkommit, 1887st 
förslag har blivit behandlade. Antalet förslag som inte blivit behandlade och som 
existerat inom systemet över ett år är 1319st. Summan av alla förslag som totalt inte 
blivit behandlade uppkommer till 2664st, se figur 9 (person 2, intervju, 22 april 2015).  

 
Figur 9. Statistik över inkomna, behandlade samt obehandlade förslag 

5.5 Flödeskartläggning   
Flödeskartläggning över den verkliga processen baseras på ett gemensamt initiativ av 
förslagskommittén samt stödjande Lean-avdelning, beskriver respondenten (person 2, 
intervju, 22 april 2015). Förslagsverksamhetsprocessen skiljs åt från de riktlinjer som 
finns i det interna systemet. Enligt riktlinjer som finns skall processens ledtid uppgå 
till sex veckor, i verkligheten är medelledtiden ca 43 veckor och den totala 
medelresurstiden uppgår till 14,3 timmar. Det här innebär en medelflödeseffektivitet 
på 0,83 procent. Under de 1720 timmar som ledtiden innefattar är 14,3 timmar 
värdeskapande tid. Se bilaga F för en processkarta över förslagsverksamheten.  De 
roller som är involverade i processen förklaras i avsnitt 5.1. Utöver rollerna existerar 
ytterligare två roller, förslagshandläggaren, vars roll är att starta upp beredning samt 
sammanställa beslutsunderlag och tredje linjens chef vid större belöningar.  
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Enligt respondenten (person 2, intervju, 22 april 2015) börjar processen med att en 
medarbetare har en förbättringsidé. Idén upprättas och registreras i Idefix-systemet. 
Förslagsadministratören registrerar förslaget och skickar vidare det till remissansvarigs 
inbox. Remissansvarig ger sedan en initialbedömning om förslaget kräver ytterligare 
utredning eller om det ska avslås. Härefter kommuniceras antingen ett nej-beslut som 
går vidare till förslagsadministratören som sedan registrerar det i Idefix, eller bedöms 
att förslaget skall vidarebehandlas. Medarbetaren får beslutet om avslag i Idefix. Med 
hjälp från förslagsadministratören beslutar remissansvarig vid ja-beslut vem som bör 
vara förslagshandläggare. Förslagshandläggaren startar upp beredning som sedan 
skickas vidare till sakkunnig för analys och förkalkyl av lösningen. Handläggaren 
sammanställer beslutsunderlaget och gör det tillgängligt för remissansvarig som 
beslutar om införande av förbättringsförslag och eventuell finansiering som krävs. 
Avslag kommuniceras till medarbetaren i Idefix. Remissansvarig bedömer om 
förslaget skall belönas eller inte, belöningskriterier väljs ut och förhandsinformation 
skickas till medarbetaren huruvida belöning är aktuell eller inte. Förslagshandläggaren 
registrerar beslutet och bedömer om eventuell belöning överstiger eller är i linje med 
remissansvarigs befogenheter. Är belöningen i linje med remissansvarigs befogenheter 
beslutar denne om belöning till medarbetaren. Belöningar överstigande 
befogenhetsgrad skickas vidare till förslagskommittén som sedan bedömer 
belöningen. Överstiger den förslagskommitténs befogenheter sänds den vidare till 
tredje linjens chef för vidare granskning och beslut. Efter ett beslut om belöning 
administrerar och kommunicerar förslagsadministratören beslutet. Underlaget 
sammanställs till löneinföring.  

5.6 Rational Unified Process  
GKN Aerospace Sweden använder en metod vid namn RUP, Rational Unified Process, 
för utveckling av IT-system. Genom samarbete med IT-avdelningen kom det fram att 
RUP lämpas bäst för att ställa användarkrav på ett nytt IT-system. Metoden bygger på 
fem steg (person 3, intervju, 28 april 2015):  

1. AS-IS: kartläggning av nuvarande process.  

2. TO-BE: kartläggning av framtida tillstånd för processen.  

3. GAP-analys: vad behöver uppnås för att nå det framtida tillståndet från den 
nuvarande processen?  

4. Use Case Model: uppbyggnad av en systemmodell där de olika rollerna i 
processen, aktivitetsstegen samt rollernas beroende av de olika aktiviteterna 
ingår.  

5. Use Case Title: en mer ingående beskrivning av aktivitetsstegen där stegen inom 
aktiviteten förklaras samt dess grundkrav, prioritet och stödjande krav.  
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5.7 Patentverksamhet 
I förslagsverksamheten uppkommer ibland idéer som eventuellt anses kunna bli 
patenterbara. Idéerna går igenom en patentprocess som ligger avsides av 
förslagsverksamhetsprocessen. Patentverksamheten ska ge kunskapsfördelar, främst 
med hjälp av större komplexa förslag. Processen består av sex steg och har en ledtid 
på en till tre månader, se figur 10 (person 5, intervju, 29 april 2015):  

1. En idé inkommer till patentverksamheten som eventuellt anses kunna bli 
patenterbar.  

2. Patentansvarig granskar idén och dess lösbarhet samt förståelighet. Av alla 
idéer som inkommer går ca 10 procent tillbaka för vidareutveckling av 
idéställaren. 

3. Här inkommer idén till en teknisk granskning som består av 
teknologiutvecklingschefer, tre stycken, samt vid behov specialister. I steget 
har verksamheten samlat in ca 20 idéer som här granskas.  

4. Den kommersiella granskningen består av chefsingenjörer, tio stycken. Deras 
främsta uppgift här är att vara en representation för marknaden. Vad händer i 
framtiden? Men även se idéerna ur ett kundtekniskt perspektiv.  

5. Idén går tillbaka till patentansvarig som söker efter existerande patent i olika 
databaser för att se om idén redan är patenterad.  

6. IP-kommittén: allra högsta ledningen i England som bedömer och väljer 
huruvida idéerna ska patenteras eller inte. Även om idén har gått igenom ett 
antal steg där teknisk och kommersiell granskning ingår, utför cheferna här 
egna utredningar.   

Respondenten (person 5, intervju, 29 april 2015) förklarar att när en idé behandlats 
kommuniceras beslutet till förslagsställaren, vanligtvis erhålles svar inom en till tre 
månader beroende på när i tiden idén skickades in till patentverksamheten. I de steg 
där en idé bedöms och utvärderas används en skala: Low, Medium och High, beroende 
på dess slagkraft i olika kategorier.   
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Figur 10. Patentprocess, inspirerad av GKN 

Den högsta ledningen i England som beslutar om patent har delat upp tekniska 
utvecklingar i olika kategorier och dess procentandel av total andel inkomna idéer 
(person 5, intervju, 29 april 2015):  

• Patent – idén patenteras, fem procent.  

• Closed – idén patenteras inte, 15 procent.  

• Trade Secret – företagets kronjuveler som de håller relativt hemliga även inom 
företaget och de patenteras inte på grund av konkurrenters möjligheter att ta 
del av dem, tre procent.  

• Publikationer – en idé publiceras i en artikel eller presenteras på en konferens, 
två procent.  

• Know How – idén sprids inom företaget som praxis, 75 procent.  

Det har inte förekommit, enligt respondenten (person 5, intervju, 29 april 2015), några 
direkta tvister mellan företaget och individer angående patent och uppfinningar, dock 
förekommer tvister med andra företag. Ca 80 idéer och uppfinningar inkommer totalt 
under ett år. Den här processen för behandling av patent har ett standardiserat system 
för svar på vidarebehandling till förslagsställaren som sker automatiskt.  
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6 Enkätundersökning  
Under hösten 2014 utfördes en enkät för medarbetare och en för chefer angående 
deras synpunkter om förslagsverksamheten. Enkäten skapades av en gruppmedlem i 
examensarbetet under anställning på GKN.  

6.1.1 Medarbetare  
Enkätundersökningen för medarbetare på företaget bestod av 11 frågor och 46 
respondenter, se bilaga A för enkätfrågor och bilaga D för statistiken, resultatet blev:  

• 71,7 procent av de tillfrågade visste inte sina inloggningsuppgifter för att 
komma in i IDEFIX-systemet och 21,7 procent visste sina 
inloggningsuppgifter.  

• 54,3 procent visste inte vart systemet finns att hitta och 37 procent visste vart 
systemet finns.  

• 58,7 procent hade aldrig varit inne i systemet och 41,3 procent hade varit det.  

• 91,3 procent av de tillfrågade ansåg att en form av ekonomisk belöning är bäst 
lämpad för förslagsverksamheten, 4,35 procent hade ingen åsikt och de 
resterande 4,35 procenten ansåg att en blandning av ekonomisk och symbolisk 
belöning bör finnas.  

• 58,7 procent visste inte om statusen för behandling av ett förslag gick att se, 
34,8 procent visste att status inte gick att se och 6,5 procent sa att status finns.  

• 52,2 procent ansåg att belönade förslag mottas positivt av arbetskollegor, 21,7 
procent svarade att belöningar mottas negativt av arbetskollegor och 
resterande 26,1 procent visste inte.  
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Figur 11. Statistik enkätundersökning medarbetare 

De 41,3 procent av medarbetarna som någon gång hade varit inne i IDEFIX-systemet 
rankade systemet enligt följande med skalan 1 – 5, se bilaga A för betygssystemet i 
frågorna, där betyget är ett medelbetyg:  

• Enkelhet att hitta i systemet – 2,4 medelsvårt  

• Tid att hitta i systemet – 2,3 medellång tid  

• Enkelhet att registrera förslag – 2,4 medelsvårt  

• Utförande av kalkylunderlag – 1,5 mycket svårt  

• Tid att få svar på förslag – 4,4 lång tid  

• Tid att få belöning – 4,3 lång tid  

Av de som hade besvarat frågorna ansåg de flesta att chefen inte bidrar med mycket 
stöd i förslagsverksamheten, medelbetyget blev 1,6.  
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6.1.2 Chefer  
Enkätundersökningen för chefer på företaget bestod av 15 frågor där tre frågor var 
mer ingående och krävde förklaringar, antalet respondenter var här 28st, se bilaga B 
för enkätfrågor och bilaga E för statistiken, resultatet blev:  

• 78,6 procent av de tillfrågade visste vilka inloggningsuppgifter de har för att 
komma in i IDEFIX-systemet och 21,4 procent visste inte det.  

• 92,9 procent visste vart systemet fanns att hitta och 7,1 procent visste inte 
vart systemet fanns att hitta.  

• 96,4 procent av de tillfrågade hade någon gång varit inne i IDEFIX och de 
resterande 3,6 procent, en person, hade aldrig varit inne i det.  

• De responderande cheferna hade flera olika åsikter angående vilken belöning 
som bör erhållas för ett förslag och de flesta svarade för flera olika alternativ, 
se figur 13.  

• 42,9 procent svarade att de upplevde att belönade förslag mottas positivt, 
28,6 procent visste inte, 14,3 procent svarade negativt och resterande 14,3 
procent svarade att det mottogs på något annat vis.  

 
Figur 12. Statistik enkätundersökning chefer 
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Figur 13. Chefers åsikter angående belöning 

De 96,4 procent av cheferna som någon gång hade varit inne i IDEFIX-systemet 
rankade systemet enligt följande med skalan 1 – 5, se bilaga B för betygssystemet i 
frågorna, där betyget är ett medelbetyg:  

• Enkelhet att hitta i systemet – 3,3 medelenkelt  

• Tid att hitta i systemet – 2,4 medelkort tid  

• Enkelhet att se nya förslag – 3,1 medelenkelt 

• Tid att behandla nya förslag – 3,8 medellång tid    

• Utredning samt utförande av kalkylunderlag – 2,2 medelsvårt   

• Enkelhet i att bestämma belöningsnivå – 2,1 medelsvårt   

Av de som hade besvarat frågorna ansåg de flesta att en medelstor andel av deras 
arbetsuppgifter omfattar förbättringsarbete, medelbetyget blev 2,4.  

De resterande frågor som ställdes i enkäten sammanfattas i nedanstående kapitel.  

6.1.2.1 Det som hindrar chefer att behandla förslagen som förs in i 
systemet  

I dagsläget existerar tidsbrist hos chefer där de har svårt att prioritera samt avsätta tid 
för att arbeta med behandling av nya inkomna förslag. Det förekommer komplicerade 
förslag som ligger utanför chefers kompetensområde och kräver annan personal med 
rätt kompetens. Svårigheter finns också i att bedöma belöningsförslag och hur 
förslaget kommer att påverka verksamheten inom en kort tid.  

Dagens system är inte användarvänligt och det är administrativt, det tar tid för chefer 
att behandla ett förslag. Utredningen av ett förslag kräver omfattande arbete och i 
vissa fall finns samma eller liknande förslag redan genomförda varvid det utförs extra 
onödigt arbete. De flesta förslag är dåligt beredda och saknar kompletterande 
information som krävs för att chefen ska kunna bedöma förslaget.  
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6.1.2.2 Chefers egna åsikter kring förslagsverksamhetssystemet  
Åsikterna är delade bland cheferna, en del anser att någon form av förslagsverksamhet 
bör finnas medan andra anser att förslagsverksamhetssystemet bör tas bort då 
ständiga förbättringar ingår i allas arbetsbeskrivningar. Ska systemet finnas kvar anser 
de att det behöver moderniseras och ersättas med ett mer lättarbetat och modernare 
verktyg. Förslagsverksamheten borde reformeras från grunden för att stödja ständiga 
förbättringar och för att GKN skall kunna fortsätta vara en Lean-baserad 
organisation. En del anser att företaget måste få förslagsverksamheten som en del i 
den dagliga drivningen av ständig förbättring.  

Dagens system skapar endast avundsjuka, revirtänkande samt kontraproduktivt arbete. 
Chefer har upplevt från medarbetare att systemet ändå inte ger upphov till 
förbättringar. Medarbetare håller inne med bra förslag för att kunna föra fram dem 
senare och som enskild individ erhålla en stor ekonomisk belöning. Främst arbetar 
medarbetare med att ta fram förslag som inte berör det egna arbetsområdet för att 
kunna få en stor ekonomisk belöning. Oftast tror medarbetare att det skall belönas 
betydligt mer än vad det i verkligheten blir och främst inkommer komplexa 
förbättringsförslag. Det är också endast de stora förslagen som upplevs positivt av 
medarbetare.  

Det ligger ett ansvar hos förslagsställaren att sälja in sin idé genom att presentera ett 
väl underbyggt förslag som lätt går att följa och se de positiva effekterna av. Här 
måste företaget bidra med verktyg och kunskaper till de anställda hur de ska tänka och 
formulera idéer. Förslag som kanske är svåra att mäta i pengar men som ändå bidrar 
till ökad trivsel och bättre arbetsklimat borde på något sätt uppmärksammas 
symboliskt. Det här skulle öka gemenskap och värde för medarbetare som kanske inte 
jobbar i processer där stora skillnader kan påverka resultat, vilket gör att de faktiskt 
kan bli uppmärksammade för bra idéer.  

Vissa chefer anser att det vore enklare om kalkyler togs bort för att kunna bedöma 
icke kalkylerbara förslag med mindre ekonomisk eller symbolisk ersättning. Kalkylerna 
innehåller reduceringsfaktorer som borde tas bort och belöningarna bör vara lika för 
alla. Andra belöningsförslag är: biobiljetter, gratislunch i restaurangen, ekonomisk 
ersättning som låses i en gruppkassa för senare avdelningsaktiviteter, belöna 
avdelningen med tårta. Ett annat belöningsförslag är ekonomisk ersättning i 
belöningssteg där stegen är: bra men små förslag, förbättrad arbetsmiljö, liten 
ekonomisk vinst eller kvalitetsförbättring, en stor ekonomisk vinst.  

6.1.2.3 Vad anser du att ett förslagsverksamhetssystem bör bidra till? Ger 
det avsedd effekt?  

Cheferna anser att förslagsverksamheten bör bidra till att medarbetare är kreativa och 
försöker hitta nya sätt att förbättra verksamheten. Förslagsverksamheten är en viktig 
del för att stödja ständiga förbättringar i vardagen. Det är ett sätt att få in 
medarbetarnas kunskaper och idéer då de besitter detaljkunskapen för att kunna 
förbättra sitt eget arbete. Förslagsverksamheten skall sänka företagets kostnader, 
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förbättra arbetsmiljön och ge konkurrensfördelar, samt bör bidra till ett högre 
engagemang hos medarbetare att lämna in förslag genom erkännande av de som 
kommer på bra och genomförbara idéer.  

Förslagsverksamhetens skall inte ge upphov till stora ekonomiska belöningar, då 
erhålls en bieffekt att fel personer registrerar förslag samt att medarbetare med bra 
idéer avvaktar till större volymer för större ersättning. 

Cheferna anser att det är viktigt att det ska vara enkelt och gå fort att lämna och 
behandla förslag. Motsatt effekt kan erhållas om förslag inte bedöms inom skälig tid 
och sänkta belöningar utan argument för det. Vissa medarbetare använder det dåliga 
belöningssystemet som ett argument för att inte arbeta med förbättringar. Det anses 
att företaget bör uppmuntra till förbättringar i medarbetarnas närhet istället för att 
hitta idéer som skall ge en stor ekonomisk ersättning inom andra områden.  

Alla inom företaget förväntas arbeta med ständiga förbättringar. Cheferna ställer 
frågan varför visst förbättringsarbete skall generera ekonomiska belöningar till 
förslagsställaren och annat inte? De flesta anser heller inte att förslagsverksamheten 
ger upphov till avsedd effekt. 
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7 Problemidentifiering av förslagsverksamheten 
För att bättra förstå och tydliggöra de problemområden som förslagsverksamheten 
omfattas av, sammanfattas de nedan.  

7.1.1 Förslagsverksamhetsprocessen  
Den intervjuade (person 2, intervju, 22 april 2015) förklarar att processen enligt det 
interna systemets riktlinjer är en mer handledande funktion och efterföljs inte. I 
verkligheten existerar en förslagsverksamhetsprocess som är betydligt mer omfattande 
och har längre ledtid än vad som är inom tidsramen. Tiden det skall ta för behandling 
av förslag är satt till sex veckor, vilket sällan uppfylls på grund av brist på kapacitet, tid 
samt engagemang. Resurstiden för varje steg i processen är låg, ändå är ledtiden hög, 
vilket mynnar ut i en låg effektivitet för förbättringsåtgärder då de tar lång tid att 
implementera. Den låga effektiviteten vid behandling av förslag gynnar inte 
verksamheten, det spenderas för mycket arbete på att behandla förslag än det gör att 
verkligen utföra dem. 

Det anses enligt respondenten (person 2, intervju, 22 april 2015) att systemet inte är 
det främsta som hindrar förslagsverksamheten, utan strukturen och processen för hur 
förslag samlas in, bedöms, utvärderas och belönas. Förslagsadministratörer spenderar 
begränsat med tid vid behandling av förslag och är främst en administrativ roll där 
systemet brister. När VU, verksamhetsutveckling, användes, ett tidigare 
förslagsverksamhetssystem, var flödet bättre på grund av att avsatt tid för 
förbättringsarbete fanns. Vid belöning av förslag är stegen i belöningsprocessen 
komplexa på grund av kalkyler och poängbedömningar som är svåra att bedöma. 
Nivån på bearbetning av förslagen är varierande vilket också skapar en stor variation i 
belöningsprocessen.  

7.1.2 Chefer  
Person 2 (intervju, 22 april 2015) nämner att främst förekommer komplexa förslag där 
chefer saknar kompetens för behandling av förslag. Vid bedömningen av vidare krav 
på utredning av förslaget, är processen stilla då chefer saknar kompetensen som krävs. 
Kunskapsnivåerna mellan chefer varierar och den hjälp som krävs från kompetent 
personal varierar likaså. De anser också att processen inte är tillräcklig, den har för 
många steg och inblandade roller, därav vill de låta den utebli. Ledtiden beror främst 
på tidsbrist hos chefer samt andra arbetsuppgifter som prioriteras först. Chefer brukar 
samla en stor mängd förslag innan behandlingen av förslagen påbörjar. Det är också 
en stor variation på engagemang hos chefer. Det finns flertalet förslag som existerat i 
systemet under en längre period, minst ett år. 
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7.1.3 Kultur  
I varje organisation finns det en kultur som används för att sammanhålla interna och 
externa kunder med varandra men är även ett sätt som används för att styra 
verksamheten mot ett önskat tillstånd. Kulturen som fanns innan det förekom ett 
ägarbyte från Volvo till GKN stödde den nuvarande processen men efter ägarbytet 
hade skett ändrades kulturen samtidigt som processen för förslagsverksamheten var 
densamma (person 1, intervju, 21 april 2015). Inom den brittiska kulturen innebar det 
krav på ett mer strukturerad arbete med förbättringar istället för den process som 
användes då med hjälp av verksamhetsutvecklingsdivisionen. Respondenten (person 
2, intervju, 22 april 2015) förklarar att det mynnade ut i att processen bortprioriterades 
och andra funktioner inom företag främjades som i sin tur ledde till att processen blev 
uråldrig och stötte inte medarbetarna i sitt dagliga förbättringsarbete. Eftersom kraven 
var differentierade från vad processen var förutsatt till att förmå med blev det svårt 
för medarbetarna att använda både den interna processen samtidigt som kraven för 
ett strukturerat arbete kring förbättringsarbete också skulle användas. Företaget har 
som mission att det dagliga arbete som medarbetarna har, ska innefatta ständiga 
förbättringar men tidsbrist uppkommer då det inte finns tid avsatt för individerna för 
att arbete med det. Det leder till frustration från både medarbetare och ledning då 
resultaten som vill uppnås inte är möjliga eftersom förbättringsarbetet bortprioriteras i 
förmån till andra viktigare ärenden som har högre prioritet. 

I form av belöningar är inte medparterna ense om huruvida systemet ska utformas 
förklarar respondenten (person 2, intervju, 22 april 2015). I dagsläget finns det 
möjlighet för individer att erhålla ”jackpott”-summor om idén är tillräckligt komplex 
och givande för verksamheten. Det gynnar inte företaget i längden om klumpsummor 
i stora mängder delas ut då både ekonomiska och sociala aspekter återspeglas negativt 
tillbaka till andra individer som tycks ha tillfört stor mängd arbete i utarmandet av 
information till slutprodukten men i slutändan inte blev tillräckligt ackrediterad. Det 
finns även aspekten kring huruvida ekonomisk hållbart det är för verksamheten att 
utge stora mängder pengar då belöning inte går tillbaka till verksamheten. Den större 
belöningens främsta uppgift bör vara att ge tillbaka pengarna till verksamheten som 
helhet då oftast idén som framstått är oftast inte sammansatt av en enskild person, 
utan av hela verksamheten och dess arbete mot den interna och externa visionen. 

7.1.4 IT-system 
Person 4 (intervju, 28 april) förklarar att Idefix-systemet som används i dagsläget är 
smart men skört på grund av sällananvändning, det vill säga att de användare som 
nyttjar systemet är allt för sällan inne i det och tappar kunskapen om tillvägagångssätt 
vid varje nytt förslag som skall registreras. Systemet är också sårbart då inget system 
för återskapande av information finns, flertalet förslagsställare brukar sammanställa 
förslag i Word-filer på grund av problemet.   

Den intervjuade personen (person 6, intervju, 29 april 2015) påstår att 
användargränssnittet är ålderdomligt och behöver moderniseras. Användare och 
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berörda parter inom förslagsverksamheten bör löpande få information och feedback 
kring förslaget. I dagsläget existerar inte någon sådan funktion. Förslag som har blivit 
avslagna och legat länge i systemet går inte alltid att ta bort. De kategorier som finns i 
systemet för beskrivning av förslaget är intetsägande, det anses vara bättre att ha 
personer som förslaget ska skickas till. Då avdelningarna inte är uppdaterade i Idefix 
uppkommer svårigheter med att lägga till medlemmar som nyligen tillkommit till 
gruppen i förslaget. 

Systemet är byggt med gammal teknik som borde vidareutvecklas till en modernare 
teknisk plattform, förklarar respondenten (person 4, intervju, 28 april). Företaget är 
beroende av leverantören, vilken består av endast en person, för vidareutveckling och 
uppdatering av systemet. Verksamhetens policy för IT-system är att antingen hitta ett 
färdigt system på marknaden eller utveckla ett eget system med egna utvecklare. 
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8 Analys och diskussion  
Nedanstående kapitel omfattar arbetsgruppens tankar och reflektioner kring nuläget, 
enkätundersökningen samt problemidentifieringen. Kapitlets syfte är att försöka hitta 
grundorsaker till de olika problemen och metoderna.  

8.1 Användning av resultat från benchmarkingen 
Utifrån teorin som Bergman & Klefsjö (2010) nämner om vad benchmarking är bör 
en processförbättring ske med hjälp av input av information kring arbetsområdet från 
andra företag. Vi utförde praktisk men även teoretisk benchmarking för att kunna få 
idéer samt förslag på huruvida angreppssättet skiljde sig åt mellan dem. Den praktiska 
benchmarkingen ansåg vi vara en grundläggande del av idégenereringen för 
processförbättring eftersom informationen som kommer från individer som ständigt 
arbetar med förslagsverksamheter ser brister men även möjligheter som processen 
ger. Den teoretiska benchmarking gav en helt annan input, där informationen som 
angavs var av en mer akademisk synpunkt från vad författarna ansåg vara väsentligt 
för att få en förslagsverksamhet att samverka med företagen. Lasrado et al. (2015) 
nämner hur ett förlagssystem ska vara uppbyggt. I allmänhet kan det skiljas markant 
till hur företaget har utformat det. Vi utformade frågor kring förslagsverksamheter för 
att sedan kunna få tillräcklig input ifrån företagen vi utvärderade, se bilaga C. 

Parker Hannifin var en av verksamheterna som vi ansåg vara ett framstående företag 
när det gäller strävan mot ett ständigt förbättringsarbete. Vi formulerade en 
semistrukturerad intervju med personalansvarig på plats som skulle ge oss en inblick i 
företagets förslagsverksamhet. Problem som uppstod på plats var att vi inte visste hur 
deras process var uppbyggd, samt om frågorna som vi ställde skulle besvaras, men 
även att när vi var på plats blev många frågor oväsentliga eftersom frågorna var inte 
tillräckligt öppna till olika förlagssystem, utan frågorna utgick ifrån att företaget 
använda sig av ett snarlikt system som GKN gjorde. Den positiva aspekten som gavs 
utifrån besöket var att det inte fanns några frågetecken kring hur processen gick till 
eftersom personen som intervjuades fick prata fritt kring det egna systemet. Stora 
utbetalningar har inte skett under den tiden som processen har funnits, som i sin tur 
gynnar företaget. Även att alla medarbetare som jobbar med förslagsverksamheten ser 
det som en uppgift som ingår i deras vardagliga arbete vilket vi tycker är en viktig 
aspekt som bör finnas inrotat i alla företag. Vi ansåg även att några andra intressanta 
aspekter som Parker Hannifin använder är tillvägagångssättet där alla idéer kan delas 
med andra på företaget som gör att hela företaget strävar mot ett bättre tillstånd samt 
att ledtiden från att få in ett förslag till avslag var endast en vecka. Vi funderade kring 
huruvida företaget arbetar med personer som är motstridiga och vad som skulle hända 
om vissa medarbetare är giriga och vill behålla idén för sig själv. Om 
frågeställningarna skulle användas idag skulle vi nog ha kompletterat nuvarande 
information med ytterligare en intervju som skulle utföras på en medarbetare som 
arbetar närmare processerna på golvet eftersom informationen som angavs nu var 
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endast med en chef som inte använder processen tillräckligt ofta. Det mynnade ut i att 
vi fick en subjektiv informationsinput utifrån vad chefer anser om processen.  

Siemens Turbomachinery var ett annat företag som praktisk benchmarking utfördes 
på för att vi skulle få en annan aspekt på hur förslagsverksamheten utfördes där. Även 
vid Siemens Turbomachinery var frågorna alldeles för specifika och inte tillräckligt 
öppna för att vi skulle kunna komma åt tillräckligt med information. Eftersom 
företaget har sekretess på dokument och tillvägagångssätt för förslagsprocessen 
uppstår felkällor då tolkningen fick utformas med hjälp av vad vi såg just då. Cruceru 
& Macarescu (2009) nämner att individerna men även ledningen ska vara delaktiga i 
insamlandet av förslag vilket vi tyckte Siemens gjorde på ett föredömligt sätt. De hade 
en CIP-chef som hjälpte teamen att uppmuntra idégenereringen för att inte fastna 
eller få idétorka. Engagemanget vid Siemens Turbomachinery var utomordentligt 
vilken bidrar med att medarbetarna erhåller en hög motivationsnivå vilket mynnar ut i 
att fler förslag insamlas men även att medarbetarna uppfattar förbättringsarbetet som 
något som ingår i deras eget arbete. Vi tycker inte deras system är något som skulle 
gynna GKN eftersom de använder sig av förslagslådor vilket har diverse negativa 
aspekter på grund av att förslag kan försvinna eller i extrema fall, bli stulna av andra 
arbetare på företaget. Dock fick vi uppfattningen att de allra flesta som arbetar på 
Siemens Turbomachinery var lojala mot varandra och företaget. Det synnerligen bästa 
tillvägagångssättet de hade med belöningssystemet var att pengarna som inkasserades 
användes av gruppen för aktiveter som kunde göras tillsammans. Summan var inte 
heller stor men var tillräcklig vilket gjorde att gruppen kunde skapa starkare band 
mellan varandra.  

Artiklarna som hade utfört fallstudier på DUBAL och Cloetta Produktion gav oss ett 
bredare, internationellt perspektiv på huruvida företag använder förslagsverksamheter 
i andra kulturer och affärsområden. Vi fick många idéer kring hur vi vill utforma 
processen vid GKN men även hur vi skulle kunna anpassa processen för stöttning av 
verksamheten. Eftersom tidsbrist och motivationsbrist råder omkring GKN blev det 
underförstått efteråt att ledningens engagemang mynnar ut i att motivationen höjs 
markant hos medarbetarna. Systemet som används i dagsläget är inte tillräckligt 
tydligt, ledtiden är för lång samt att den ger inte tillräckligt med feedback för att driva 
på individernas idégenerering. För att kunna bedriva en lönsam verksamhet är det 
viktigt att bibehålla medarbetarnas inblandningar i det vardagliga förbättringsarbetet. 
Dock är vi lite kluvna över hur kulturkrockarna från DUBAL påverkar 
implementering av en snarlik process på GKN skulle påverka utfallet. Men även att 
ekonomin är mager hos många företag och minsta förändring måste bearbetas in i 
minsta detalj. Efter ägarbytet har vi fått uppfattningen att processen blev åsidosatt och 
inte utvecklades medan resterande av företaget gjorde det.  
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8.2 Förslagsverksamhetsprocessen  
Vid nulägesbeskrivningen av processen fick vi ta del av en utförd processkartläggning 
som utfördes av förslagskommittén med stödjande Lean-avdelning. För att säkerställa 
att vi hade rätt information utförde vi intervjuer med berörd personal. Det vi kom 
fram till var en processkarta, men också att det existerar en patentprocess vid sidan av 
som inte finns med i någon flödeskartläggning. Patentprocessen uppkommer då 
förslag som är av mer komplex natur registreras och eventuellt kan bli patenterbara. 
Processen är en viktig del för företaget och bidrar till kostnader, är det inte då av 
relevans att ha med den i det vanliga flödet?  

Enligt de interna processriktlinjer som finns skall processen ta sex veckor, men i 
verkligheten tar den ca 43 veckor innan förslag blivit färdigbehandlade. Varför är 
ledtiden 43 veckor istället för sex veckor? Tidsbristen hos de ansvariga för 
förslagsverksamheten anser vi bero på ägarbytet och har krävt ett mer strukturerat 
arbete för förslagsverksamheten vilket har ökat ledtiden. Tidigare fanns 
Verksamhetsutveckling där en organisation för förbättringsarbete fanns uppbyggd och 
avsatt tid för att arbeta med det existerade. Fem roller skall enligt riktlinjerna finnas i 
processen men ytterligare två roller finns i verkligheten. Processen i sig är heller inte i 
verkligheten enligt riktlinjer, det finns fler aktiviteter vilka har uppkommit på grund av 
de bristande riktlinjerna som inte följs.  Processriktlinjerna är abstrakta, lätta att 
kringgå och öppna för olika tolkningar. Vi anser att här brister ett försök till 
standardiserat arbetssätt. Varför finns riktlinjerna om de inte följs? Vi har under 
arbetets gång uppfattat att det finns olika system och arbetssätt för 
förslagsverksamheten runt om i fabriken där chefer tagit egna initiativ på grund av alla 
brister som förslagsverksamheten har idag. Vi har inte kunnat få tag i berörda 
personer angående det här men det visar på att det krävs förbättring och ett system 
som gäller för hela fabriken.  

Processen i verkligheten har väldigt låg flödeseffektivitet, 0,83 procent, vilket vi anser 
bidra till ett lågt kundfokus i processen där kunderna är förslagsställarna. 
Flödeseffektivitet fokuserar på att ledtiden hos en process skall fokusera på att 
kundens tid i processen bör vara begränsad och att de inblandade rollernas resurstid i 
processen kommer i andra hand. Det här betyder att fokus skall ligga på att kunden 
bör flöda igenom processen med högsta prioritet för att öka kundtillfredsställelse, och 
att man inte fokuserar på resurstid för anställda inom processen då det ökar 
benägenheten att man ser till att de har mycket att göra istället för att göra kunderna 
nöjda. Vi anser att det här är minst lika viktigt för interna kunder och för att göra 
medarbetare mer benägna och motiverade att lämna in förbättringsförslag som 
mynnar ut i att bör fokus ligga på flödeseffektivitet. Medelledtiden som ligger på 43 
veckor bidrar inte till snabb feedback på medarbetarnas förbättringsförslag och bidrar 
till minskad motivation för förslagsverksamheten. När medarbetare heller inte kan se 
status på sina förslag finns heller ingen möjlighet att veta när man får svar angående 
implementering eller inte.  
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I dagsläget finns inte tid avsatt för förbättringsarbete, ändå ingår det i alla anställdas 
arbete att arbeta med ständiga förbättringar. Det här anser vi vara motsägelsefullt. När 
tid inte finns avsatt för arbete med ständiga förbättringar, hur har då verksamheten 
tänkt att personalen skall arbeta med det? Man kan inte uppfinna mer tid än den som 
redan finns. Vi anser att det spenderas för mycket tid på att behandla förslag än det 
gör för att verkligen utföra och implementera förbättringar. Ständiga förbättringar 
bygger inte bara på idéer utan också ett faktiskt utförande av idéerna för att kunna 
utveckla verksamheten.  

I processen finns två roller som främst är av administrativ innebörd. 
Förslagsadministratör och förslagshandläggare existerar på grund av bristande system 
och process. Systemet i sig bör kunna ta hand om att exempelvis skicka svar till 
berörd förslagsställare istället för att förslagsadministratören skall behöva utföra det.   

Enligt Lasrado et al. (2015) och Milne (2007) är belöningar en viktig faktor för en 
framgångsrik förslagsverksamhet, inte bara materiella utan också immateriella 
förmåner för att skapa ett incitament att arbeta med ständiga förbättringar. Tittar man 
på hur exempelvis japaner arbetar med ständiga förbättringar inkluderas ingen 
belöning då man anser att det skall utföras för företagets fortlevnad. Kulturen i 
Sverige är annorlunda än den i Japan och man kan inte på samma sätt få anställda att 
förstå det här. Därav anser vi att det är viktigt att man på något sätt uppmärksammar 
förbättringar och ger belöning för att förbättra företaget. Företaget har idag en 
ekonomisk belöning där belöningens storlek beror på hur mycket förbättringen 
påverkar i belöningskalkylen. De ekonomiska belöningarna är inrotade i företaget och 
då man alltid haft det kan det bli svårt att förändra och ha en annorlunda form av 
belöning. Men vi anser att om man kan få medarbetare att se att förbättringsarbete 
bör fokusera på den enskilde individens arbetsplats och inte på andra områden för att 
få högsta möjliga belöning kan det bidra till att andra former av belöningar är aktuella. 
Det främsta som skapat den här inställningen är på grund av den belöningskalkyl som 
företaget använder sig av där man reducerar belöningen då medarbetaren kommit 
med förslag som tillhör dennes arbetsplats. Därav har fokus legat på större och 
komplexa förbättringar istället för, enligt Súarez-Barraza et al. (2011), små ständiga 
förbättringar.  

Som nämnts tidigare är förslagsverksamhetsprocessen väldigt sårbar i mån av att den 
betalar ut ersättningar till förslagsställarna för förslag som inlämnats utan att se om 
förslaget kommer införas. Även om ett förslag är bra och det har fått grönt ljus för att 
sedan införa det i verksamheten, säkerställs det inte att förslaget verkligen gör det. I 
dagsläget får individen eller individerna pengar för ett inlämnat förslag, sedan ska 
förslaget införas i verksamheten men det är där det brister i flesta fall. Förslaget införs 
inte och det påverkar företagets lönsamhet negativt då förslaget inte bidrar till en 
högre lönsamhet eftersom det inte har införts. Det bör istället finnas ett system som 
upprätthåller en utvärdering av gruppen och huruvida de har infört förslaget eller inte.  

 57 



Processutveckling av Förslagsverksamheten vid GKN Aerospace Sweden 

8.3 Kultur och ledning  
Kulturer inom företag är väldigt svårt att beröra samtidigt som de har blivit 
uppbyggda under en längre period beroende på hur och vart företaget vill sträva. Vi 
har intervjuat diverse berörd personal angående skillnaden från innan ägarbytet samt 
efter för att se om några drastiska förändringar har skett. Intrycket som vi har fått från 
företaget i allmänhet är att pengar är den enda drivande faktorn i 
förslagsverksamheten och att individerna endast fokuserar på att kunna erhålla en stor 
summar pengar. Det mynnar ut i att individerna börjar fokusera på andras 
arbetsområden istället för ens egna. Utifrån många aspekter är det bra att personalen 
vill lära sig fler arbetsområden men i fallet om kultur blir ett negativt utfall. När vi 
förstod vilka summor det rörde sig om blev vi högst förvånade då andra företag som 
vi har varit på inte var i närheten av de här summorna. Vi anser att dela ut stora 
summor pengar är väldigt omodernt eftersom dagens ekonomi inte stödjer ett sådant 
angreppssätt. Det som bör göras istället är att utveckla kulturen mot ett ständigt 
arbete kring förbättringar samtidigt som att individerna känner att de utvecklas och 
inte glöms bort. Forskningen som Moran et al. (2012) och Buech et al. (2010) har 
utfört kring kultur, förklaras simpliciteten i att införa ett nytt system utan att ta till 
vara på hur individerna inom företaget påverkas. Genom att gå från ett system som 
delar ut stora mängder pengar till att använda ett kunskaps- och lärandesystem blir 
företaget konkurrenskraftigare på kundmarknaden samtidigt som lönsamheten ökar.  

Klimatet på GKN är i synnerhet negativt då vi som utomstående personer tog hänsyn 
till de minsta detaljerna som vi ansåg vara ett utfall från en kultur som inte riktigt 
stödjer personalen. Det fanns fall där vi inofficiellt intervjuade personer på företaget 
som nämnde att prat bakom ryggen förekom ofta samt att det var ofta det blev en 
negativ respons om en medarbetare behövde hjälp med något. Vi tycker att det är i 
ledningens men även chefernas intresse att klimatet på företaget måste byta riktning 
för att sedan kunna påbörja ett nytt angreppssätt på kulturen. Samtidigt som ärendet 
ligger hos ledningen och cheferna har vi uppfattat att det är svårt att få tid till sådant 
ärende då andra aktiviteter tar dess plats. Tidsbrist är något som råder i alla företag 
samtidigt som kraven blir högre från kunder. Efter att ha varit runt om företaget, både 
i produktionen men även tjänstemannadelen, tycker vi att det finns mycket tid som 
inte används, eller används fel.  

8.4 IT-system  
Vi observerade systemet som nya användare i det. Observationen bidrog till objektiv 
primärdata och var viktigt för att vi skulle kunna förstå hur systemet fungerar. 
Förslagsverksamheten är uppbyggd kring det interna systemet Idefix, hade vi inte satt 
oss in i hur det fungerar hade vi inte kunnat bidra med förbättringar till det. Vi som 
nya användare av systemet kunde enkelt sätta oss in i hur det fungerar, vilket också 
kan bero på datorvana. Det är skillnad på hur en ny användare kontra en van 
användare använder systemet och hur enkelt det är att förstå hur man ska gå tillväga. 
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Det krävs ett bra system för motivation och möjlighet att dela och använda 
individuella kunskaper, det innebär inte att det nödvändigtvis måste vara IT-baserat 
utan ett väl utformat system som fungerar och inte hindrar anställda, med en kort 
ledtid. Vi anser inte att systemet bidrar till det här, utan frustration och en minskad 
motivation att lämna in förslag på grund av flertalet brister i systemet. Ett komplext 
och mer utvecklat system innebär inte en bättre förslagsverksamhet med bättre idéer 
och kortare ledtider.  

Första intrycket av systemet var att det inte är användarvänligt och det ser ut som ett 
system som är oprofessionellt utvecklat, samt ser det ut att komma från 70–80-talet. 
Det är heller inte lättåtkomligt via intranätet som nämnts tidigare. Vi fick leta efter 
systemet under en längre tid för att sedan ge upp och till slut söka efter det.  

GKN är beroende av en enmansfirma för eventuella uppdateringar och utveckling av 
systemet. Det här har gjort systemet väldigt sårbart och statiskt då inga större 
utvecklingar av det har skett. Varför valde man inte istället att köpa en standardiserad 
produkt som var utvecklad av ett företag vars mål var att sälja ett system till flera 
företag? Det här hade bidragit till fler uppdateringar och systemet hade hållits 
modernt.  

Vi anser att systemet Idefix för att lämna in förslag har ett odugligt gränssnitt, det vill 
säga interaktionen mellan människa och maskin. Systemet stödjer inte en 
förslagsställares lätthet att registrera ett förslag. Det är otydligt vilka roller som är 
aktuella i sammanhanget vilket borde automatiskt ske då man loggar in. Systemet är 
inte användarvänligt och som nämnts tidigare saknar det en funktion för återskapande 
av information som kan bidra till frustration och minskad motivation. 

Sällananvändning av systemet är den största bidragande faktorn till att systemet inte 
används av alla. Det går lång tid mellan varje inloggning och upprättande av förslag att 
medarbetare glömmer av sina inloggningsuppgifter, hälften vet inte vart systemet 
finns och hälften har aldrig varit inne i det. Vi anser att det beror på att process, kultur 
och ledning inte stödjer förslagsverksamheten nog för användning av systemet.  

8.5 Statistik – inkomna förslag och enkätundersökning 
Under hösten 2014 utfördes den enkätundersökning för medarbetare och chefer 
angående deras synpunkter om förslagsverksamheten. Enkäterna utvecklades av en 
gruppmedlem i examensarbetet under anställning på GKN. Uppdraget erhölls av 
personen i fråga från dennes chef med riktlinjer och krav på vad enkäterna skulle 
innehålla, vilket har styrt enkäternas utformning som i sin tur varit en grund för 
examensarbetets uppkomst. Enkäterna bidrog till att vi erhöll primärdata från 74 
anställda på företaget med en liten arbetsinsats. Men som nämnts tidigare är det svårt 
att få en uppfattning om vem respondenten är samt svårigheter i att kunna avläsa 
dennes kroppsspråk. Misstolkningar har förekommit när respondenterna svarade på 
enkäterna där vissa har hoppat över att svara på ett fåtal frågor. Enkäterna var mer 
omfattande för cheferna vilket är en felkälla där vi inte gett medarbetarna möjligheten 
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i att kunna skriva mer omfattande påstående om förslagsverksamheten. Utformningen 
skedde med berörd chefs krav att enkäterna skulle vara mer ingående för chefer och 
mindre för medarbetare. De åsikter som framkommit från chefernas svar var dock 
omfattande och mycket givande, men visar bara en sida av förslagsverksamheten. 
Enkätundersökning var utformad för att få fram kvantitativ data. För mer ingående 
och objektiv data har vi utfört kvalitativa intervjuer för att kunna säkerställa den data 
som erhölls från enkäterna och kunnat verifiera problemställningen samt åsikter och 
tankar angående förslagsverksamheten. Enkäterna delades främst ut till operatörer 
och chefer i verksamheten. En frågeställning är varför delades inte enkäterna ut till 
fler områden inom företaget. Det här har också begränsat vårt arbete i att det endast 
är operatörer och chefer som arbetar med förbättringsförslag. Det hade kunnat ge ett 
bättre resultat och grund för examensarbetet om enkäterna hade delats ut till 
exempelvis tjänstemän inom konstruktion eller andra administrativa roller. Enligt 
GKN ska alla arbeta med ständiga förbättringar, varför vill man då inte veta vad alla 
olika områden inom företaget tycker angående förslagsverksamheten?  

Statistiken som vi blev tilldelade över antalet inkomna, behandlade samt obehandlade 
förslag visar att det mål som företaget har att få in totalt 21 000 förslag per år kan bli 
problematiskt på grund av den bristande processen. Totalt i systemet existerade under 
året 1887 förslag som blivit behandlade och 2664 förslag som inte blivit behandlade, 
här ingick alla förslag inkluderat de som legat inne i systemet i över ett år, se figur 9. 
Det här visar att ca 41,5 procent av alla förslag i systemet har blivit behandlade och 
58,5 procent har inte blivit behandlade. Ser man på procentsatserna kontra målet 
bidrar det till att målet inte kommer att kunna uppnås med den nuvarande processen, 
utan det kräver i sådana fall att företaget får in ca 50 600 förslag per år för att kunna 
behandla, utvärdera samt implementera 21 000 förslag på ett år. Resterande förslag 
blir obehandlade och kan till och med bli långvarande i processen.  

8.6 Rational Unified Process  
Vid samarbetet med IT-avdelningen på företaget uppkom tankar kring hur 
kravspecifikationen för ett nytt system bör se ut. En kravspecifikation begränsar de 
som tar fram ett nytt system i form av konkreta krav som skall uppfyllas. Vi fick här 
till oss att användandet av en RUP-modell bidrar istället till att användarbehov tas 
fram och skapar en friare grund att ta fram lösningar på. Vi anser att det här bidrar till 
bättre systemlösningar än en kravspecifikation och har därav valt att arbeta enligt den 
här modellen för förbättringsförslag. Utifrån all information som samlats in skall det 
mynna ut i förslag på en ny process, nytt system och belöningsriktlinjer. De två 
förstnämnda ingår i upprättandet av en RUP-modell.  
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9 Förbättringsförslag  
Nedanstående kapitel omfattar förbättringsförslag utifrån studier och nulägesanalys 
men skiljs åt från det förväntade målet att förbättra och utveckla nuvarande system. 
Problemet som uppkom var att nuvarande system stödjer inte verksamhets 
förväntningar på förslagsverksamheten.  

Motivation och kommunikation mellan de olika parterna är en väsentlig del av ett 
strukturerat förbättringsarbete i företag för att få en förslagsverksamhet att fungera 
utomordentligt. Genom att motivera medarbetare och samtidigt kommunicera ut vad 
som behöver göras och hur tillvägagångssättet är underlättar för delaktiga parter att få 
en klarare bild över hur arbetet är strukturerat. Om en viss del i processen brister 
kommer det märkas en markant skillnad i effektiviteten samt frustration hos 
inblandade parter. Engagemanget hos ledningen är också en betydande funktion för 
att sedan återkoppla vad som har gjorts rätt och fel i förbättringsarbetet. Genom att 
alla parter tar del av förbättringsarbete behövs det ett sätt att belöna individerna som 
har lagt ner tid och resurser på att utveckla företaget och den egendomliga kunskapen, 
se figur 14.  

 
Figur 14. Tillvägagångssätt för struktur i förslagsverksamheten 

Nedan sammanfattas de förbättringsförslag för utveckling av förslagsverksamheten, se 
respektive kapitel för ytterligare förklaring:  

• Avsatt tid – en timme i veckan för medarbetare och chefer.  

• Förbättringsarbete – utförs i grupp.  

• Uppstartsmöte – inkludera förslagsstatus och feedback samt specifik 
förslagstavla.  

• Ny process – förkortad ledtid från 43 veckor till en vecka bestående av rollerna 
medarbetare, remissansvarig och sakkunnig.  
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• RUP – underlag för IT-avdelningen för utveckling eller inköp av nytt IT-
system.  

• Ekonomisk belöning – bonussystem till gruppkassa. 

• Symbolisk belöning – system för erkännande till grupper.  

9.1 Rutiner  
För att IT-systemet och processen ska fungera krävs nya rutiner som företaget bör 
arbeta med. Det första förslaget arbetsgruppen föreslår i form av nya rutiner är att det 
ska finnas avsatt tid varje vecka för både chefer och medarbetare att arbeta med 
förbättringsförslag. I dagsläget säger verksamheten att förbättringsarbete ingår i 
arbetsuppgifterna men det finns ingen tid i att arbeta med det. Det anses bidra till 
bättre och fler förslag om företaget implementerar en ny rutin i att varje vecka har 
både chefer och medarbetare en timme avsatt för arbete med ständiga förbättringar. I 
den här timmen för medarbetare ingår en halvtimme för att upprätta och registrera 
nya förslag, den andra halvtimman ska gå till att utföra tidigare godkända förslag för 
att säkerställa att förslagen verkligen utförs. För chefer innebär det här en timme varje 
vecka som de har att disponera på att behandla och bedöma förslag. Det som 
framkommit är att chefer inte har tid att behandla förslag, därav anses det här 
förslaget skapa tid för dem. Standardisera sedan den avsatta tiden för upprätthållande 
av rutinen.  

Det andra förslaget gällande rutiner är att utföra allt förbättringsarbete i grupp. 
Teambaserade aktiviteter gällande förbättringsarbete främjar arbetet med utvecklandet 
av idéer. Uppmuntras förslagen från gruppen blir den enskilda medarbetaren mer 
benägen att komma på fler idéer. Inom gruppen kan medarbetare också hjälpas åt att 
utveckla idéer och komplettera varandras kompetenser för utvecklandet av bra 
förslag. Då belöningssystemet kommer att byggas på uppfyllandet av mål och en form 
av gruppkassa främjas förslagsverksamheten av grupparbete.  

Vid start av varje skift, då grupper har en form av uppstartsmöte, anser arbetsgruppen 
att verksamheten ska inkludera att prata om förslagsstatus och ge eventuell feedback 
för förslag. Det här kan åstadkommas genom att ha förslagsstatus på alla lagtavlor och 
inte bara på måltavlor som det finns i dagsläget, samt synliggöra tavlorna på ett bättre 
sätt med färger. Det här bidrar till att medarbetare kommer ha större koll på statusen 
över deras förslag som i dagsläget är obefintlig, medarbetare vet heller inte när de 
kommer få svar angående om förslaget blivit godkänt eller avslaget. Inkluderas status 
för förslag slipper också medarbetare klaga och upprepa behovet av svar till sin chef.  

9.2 Process  
Förslaget på den nya förslagsverksamhetsprocessen, se bilaga G, startar med att 
medarbetare upprättar och lämnar in en detaljerad förklaring på ett 
förbättringsförslag, aktiviteten uppskattas ta mellan 0,5 till 1,0 timme.  Förslaget 
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hamnar sedan hos remissansvarig, medarbetares chef, som bedömer förslaget utifrån 
den information som medarbetare har angivit. Är informationen bristfällig återkopplas 
förslaget till medarbetare som får möjligheten att utveckla idén. Bedöms förslaget vara 
tillräcklig men kunskapen brister hos remissansvarig behövs stöd från sakkunnig inom 
det berörda området. Bedömningen av förslaget uppskattas ta mellan 0,5 till 2,0 
timmar. Har remissansvarig tillräckligt med fakta och kunskap går förslaget vidare till 
ett beslut om införande eller inte vilket kommer ta ca 0,1 timme. Vid avslag meddelas 
medarbetare. Ska förslaget införas erhåller medarbetare information om det. Tiden för 
information angående avslag eller införande uppskattas ta 0,1 timme.  

Den totala ledtiden för processen approximeras till en arbetsvecka, fem dagar. Det här 
innebär en medelflödeseffektivitet på 5,5 procent, jämfört med tidigare beräknad 
flödeseffektivitet för den nuvarande processen innebär det här en 6,6 gånger ökad 
effektivitet. 

För att motivera medarbetare att lämna in förslag krävs en process vars ledtid är 
kortare än en månad för att erhålla feedback på idéer. Genom den nya processen 
elimineras roller som får möjligheten att utföra värdeskapande arbete istället för att 
behandla och administrera förslag. Förslagsverksamhetsprocessen kommer nu att 
stödja organisationen genom eliminerat krav på en egen organisation för behandling 
och belöning av förslag då arbetet med ständiga förbättringar och 
förslagsverksamheten ingår som en del av det dagliga arbetet.   

9.3 Rational Unified Process  
Nedanstående delar av RUP är framtagna för att skapa ett underlag för IT-
avdelningen på GKN att utveckla eller kartlägga leverantörer av ett nytt IT-system för 
registrering och behandling av förbättringsförslag.  

9.3.1 GAP 
För möjligheten att upprätta ett nytt IT-system visar GAP-analysen vilka mål som 
finns, nuvarande och framtida tillstånd, samt hur stort gapet är mellan de olika 
tillstånden, se figur 15.  

 
Figur 15. GAP-Analys 

9.3.2 Use Case Title  
Den här delen av RUP förklarar aktiviteter ingående med dess huvudflöde, vilka 
förutsättningar som krävs samt de krav som är obligatoriska eller önskvärda. Se bilaga 
H för en sammanställning över alla Use Case.  
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9.3.3 Use Case Model  
Modellen över alla Use Case som processen är uppbyggd av, se figur 16, visar hur de 
olika rollerna är beroende av aktiviteterna.  

 
Figur 16. Use Case Model 

9.4 Belöningsriktlinjer 
Belöning är en viktig framgångsfaktor för en framgångsrik förslagsverksamhet. 
Belöningsriktlinjerna består av både ekonomiska och symboliska belöningar för att 
maximera incitamenten för medarbetare att lämna in förbättringsförslag och skapa en 
atmosfär där erkännanden över väl utfört förbättringsarbete sprids inom företaget.   

9.4.1 Ekonomisk belöning 
Belöningskriterierna är utformade efter ett gruppkassetänk där pengarna som insamlas 
av förslagen fördelas på varje avdelning som finns inom företaget. Tanken är sådan att 
genom att frambringa en gruppkassa blir arbetsgrupperna inom företaget 
sammanfogade på ett sätt som bildar ett större gemensamt initiativ mot ständiga 
förbättringar och starkare teamkänsla. Belöningarna kommer bli baserad på ett 
bonussystem där avdelningen har ett ekonomiskt mål som måste uppnås för att 
erhålla en ersättning utav förbättringsarbetet. Det ekonomiska målet kommer 
ledningen på företaget att ge ut till diverse avdelning, och innehåller ekonomiska mål 

 64 



Processutveckling av Förslagsverksamheten vid GKN Aerospace Sweden 

för att säkerställa införandet av förbättringsförslagen på avdelningarna. Exempel på 
ekonomiska mål är sänkt kapitalbindning, minskade tillverkningskostnader och ökad 
flödeseffektivitet. Viktiga aspekter som företagsledningen måste ta hänsyn till är att 
målen måste vara SMARTA mål för att erhålla hög motivation och entusiasm. Utöver 
det ekonomiska målet som avdelningar kommer delegeras, finns även ett mål för antal 
förslag som inkasserats av varje avdelning. Hårdare arbete ska belönas. Målet för 
inlämnade förslag inom företaget är satt till 21,000 förslag per år, vilket ska sedan 
fördelas jämt över antal avdelningar beroende på antal anställda inom varje avdelning. 
Bonusen som går till gruppkassen har följande procentsatser som ges ut om målen 
klaras av: 

• Om det ekonomiska målet uppnås inom avdelningen ges 0,3 procent av 
medellönen för ett årligt arbete. 

• Om målet för inlämnande förslag uppnås inom avdelningen ges 0,2 procent av 
medellönen för ett årligt arbete. 

• Det ekonomiska målet är obligatoriskt att uppnå för att kunna erhålla 
ytterligare procentsats av antal förslag samt symbolisk belöning. Genom att 
det ekonomiska målet måste uppnås för att sedan kunna erhålla ytterligare 
ersättning för antal förslag mynnar det ut i att avdelningarna tvingas att införa 
förslaget tillbaka i verksamheten istället för att endast inkassera belöningen 
utan verkan.  

Utifrån GKN Aerospace Sweden senaste årsredovisningen från 2013 var det angivet 
att 1 050 480 000 SEK var utbetalat i löner medan antal anställda uppgick till 2 089. 
Uträkningen av medellönen gjordes genom att ta 1 050 480 000/2089, vilket blev 
ungefär 503 000 SEK. För att sedan uträkna andelen som varje avdelning ska erhålla 
används följande formel: 

Gruppbelöning = P x M x Ap, där P = procentsatsen, M = medellönen, Ap = antal 
anställda inom avdelningen.  

Det mynnar ut i mängden ersättning som avdelningen erhåller i gruppkassan som 
sedan kan användas för gruppaktiviteter eller diverse teamstärkande aktiviteter. För att 
sedan visa huruvida tillvägagångssättet används 503 000 * 0,005 * 15 (anställda inom 
avdelningen) = 37 725 SEK erhåller då avdelningen för arbetet mot ständiga 
förbättringar det året. Skulle avdelningen endast uppnå det ekonomiska målet men 
inte antal förslag blir formel istället 503 000 * 0,003 * 15 = 22 635 SEK. 

Den utbetalda belöningen till gruppkassan skall användas under det aktuella året som 
belöningen gäller för. Används inte beloppet för gruppstärkande aktiviteter nollställs 
gruppkassan. Det beror främst på att grupperna skall uppmuntras till att stärka 
banden mellan medarbetarna inom avdelningen. 

 65 



Processutveckling av Förslagsverksamheten vid GKN Aerospace Sweden 

9.4.2 Symbolisk belöning 
För att ytterligare motivera och uppmärksamma medarbetare på att lämna in 
förbättringsförslag bör symboliska belöningar existera och bidra till erkännande för 
väl utförda förslag. Nedanstående erkännandesystem är olika sätt som företaget kan 
använda för att sprida budskapet inom företaget att förbättringsarbete är något som är 
positivt och utmanande:  

• Årlig ceremoni: en gång om året anordnas en ceremoni där årets mest drivna 
grupper för förbättringsarbete uppmärksammas i form av middag och 
tillhörande underhållning samt prisutdelning.  

• Interntidning: den interna tidningen uppmärksammar väl utfört 
förbättringsarbete med artiklar och intervjuer av de grupper som arbetat mest 
med förbättringsförslag för att sprida budskapet och visa hur andra grupper 
kan arbeta för att bli bättre.   

• Fika, tårtor och middagsbjudningar: chefen anordnar fika, tårta eller en form av 
middagsbjudning för den grupp som arbetat exemplariskt med 
förslagsverksamheten varje månad för uppmuntring.  

• Diplom: den avdelning eller grupp som bäst uppnått månadens eller årets mål 
med verksamhetsutveckling erhåller ett diplom att sätta upp för att skapa 
stolthet över ett väl utfört arbete.  

• Priser: i form av fysiska objekt som pokaler eller medaljer.  

• T-shirtar: avdelningen eller gruppen som kommit på det bästa förslaget under 
varje kvartal får t-shirtar med annan färg, exempelvis guld, där det trycks 
”bästa förslag kvartal 1 2015”, för att uppmärksamma andra avdelningar och 
grupper när de förflyttas kring i företaget.  

• Affischer: stora affischer sätts upp i exempelvis matsalen med en bild på 
gruppen med flest förslag införda eller bästa förslag med tillhörande text.  
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10 Slutsatser 
Syftet med examensarbetet var att utveckla och förbättra förslagsverksamheten vid 
GKN Aerospace Sweden AB.  Målet var att framlägga förslag på förbättringar som 
ska öka antalet inlämnade förslag per år samt förkorta processens ledtid. Den nya 
föreslagna processen med tillhörande rutiner och belöningsformer kommer genom 
förkortad ledtid att ge upphov till små förbättringsförslag. Komplexa förslag som 
omfattar flera divisioner eller avdelningar inom företaget blir ett företagsstrategiskt 
beslut på ledningsnivå. Eftersom arbetet främst berör den dagliga verksamheten som 
ska gynna små förbättringsförslag istället för större förslag som i de flesta fall 
frambringar fler problem och större krav på resurser. De mål som kommer att 
förankras i verksamheten skapar också ett förbättrat beteende då kommunikation, 
motivation, ledningens engagemang, återkoppling samt belöning ligger till grund för 
medarbetarens erkännande över det utförda förbättringsarbetet.  
Förbättringsförslagen rekommenderade av arbetsgruppen kommer att ge upphov till 
ökad hållbar utveckling. Genom fler genomförda förslag med fler förbättringar blir 
företaget mer hållbart och det kan leda till ett förbättrat arbetsklimat på företaget, 
eftersom förbättringsarbete sker gruppvis istället för individuellt. Belöningssystemet 
kommer även att återspegla individernas prestationer i gruppbelöningar för att sedan 
sammanfoga företaget till en mer hållbar kultur som påvisar en gemensam riktning 
inom företaget. Förbättringsförslagen kommer också att leda till ökad miljömässig 
hållbarhet på grund av utveckling av processer och produkter som i sin tur minskar 
material- och energianvändningen. I dagsläget betalas ersättningar ut i form av 
belöningar till medarbetarna som infört ett förslag utan påvisad implementering, det 
nya systemet kommer att tvinga fram implementeringar för att säkerställa att 
utförandet av förslagen sker, som i sin tur kommer minska obefogade kostnader och 
öka den ekonomiska hållbarheten.   
Planen över examensarbetet från början var att förbättra den nuvarande 
förslagsverksamhetsprocessen, ta fram riktlinjer för belöning och en kravspecifikation 
för ett nytt IT-system. Allt eftersom arbetsgruppen erhöll en större mängd kunskap 
utifrån litteraturstudier, benchmarking samt intervjuer inom företaget insåg 
arbetsgruppen att de största problemen inte låg i system eller process, utan i 
arbetssättet, rutiner och belöningar. Störst fokus lades på att förbättra de områden på 
grund av dess inverkan på förslagsverksamhetens resultat. Arbetsgruppen fokuserade 
inte på att trimma ner och förbättra nuvarande process utan utvecklade en ny.  
Som nämnts tidigare behöver verksamheten skapa förutsättningar för att de anställda 
på företaget ska kunna arbeta med förbättringar och genomföra dem. I dagsläget 
stödjer inte förslagsverksamheten ett effektivt förbättringsarbete med små ständiga 
förbättringar. För att kunna få in ca 21 000 förslag per år kräver det att förslagen inte 
är komplexa och mindre omfattande. Innan ägarbytet från Volvo till GKN använde 
företaget en organisation för verksamhetsutveckling inom företaget som ansågs 
behandla förbättringsförslag på ett effektivt sätt som erhölls från medarbetarna. Efter 
ägarbytet bytte företaget från att använda en egen organisation som behandla 
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förslagen till ett mer strukturerat förbättringsarbete som ingick i medarbetarnas 
arbetsroll. Processen för förslagsverksamheten stödjer inte det nya tankesättet, vilket 
mynnade ut i att tidsbrist blev en stor faktor som påverkar företaget negativt. 
Använder sig GKN av arbetsgruppens förbättringsförslag kommer verksamheten att 
stödja förbättringsarbetet för medarbetare och chefer då stödjande rutiner och avsatt 
tid finns för utveckling och fortlevnad av företaget. Förändringsmotstånd kommer 
dock uppstå från anställda då systemet funnits under en längre tid på företaget.  

Nedan visas de förbättringsförslag för utveckling av förslagsverksamheten:  

• Avsatt tid – en timme i veckan för medarbetare och chefer.  

• Förbättringsarbete – utförs i grupp.  

• Uppstartsmöte – inkludera förslagsstatus och feedback samt specifik 
förslagstavla.  

• Ny process – förkortad ledtid från 43 veckor till en vecka bestående av rollerna 
medarbetare, remissansvarig och sakkunnig.  

• RUP – underlag för IT-avdelningen för utveckling eller inköp av nytt IT-
system.  

• Ekonomisk belöning – bonussystem till gruppkassa. 

• Symbolisk belöning – system för erkännande till grupper.  

10.1 Fortsatt arbete  
Nästa steg vid utvecklingen av förslagsverksamheten på GKN är att implementera det 
nya systemet med dess rutiner och belöningssystem. Därefter utföra effekthemtagning 
och kontrollera att resultatet av den nya förslagsverksamheten är tillfredsställande. För 
att säkerställa och effektivisera motivation samt engagemang till inlämnande av förslag 
anses det behövas en övergångsfas från nuvarande system till det kommande system 
som ska implementeras. Övergångsfasen omfattar en version av kommande system 
som inte är färdigutvecklad som främst har en uppgift för att erhålla en mjuk 
övergång. Efter implementeringen av det nya systemet krävs en ny utvecklad 
enkätundersökning för att samla in information angående medarbetares synpunkter 
om skillnaderna mellan det gamla och nya systemet. Har det ökat motivation och 
engagemang?  

Utveckling av standard för den avsatta timmen är av ytterst viktig grad för att 
säkerställa högsta möjliga effektivitet då den används varje vecka och för ökat 
värdeskapande arbete som är en viktig aspekt inom Lean Production. Eftersom 
timmen är ett sådant viktigt anspråk för arbetsgruppen, anses det att en standard över 
utförande och återkoppling spelar en väsentlig del i förbättringsarbetet. I standarden 
bör det ingå hur timmen ska användas och vad gruppen ska arbeta med.  

Uppföljning av det nya belöningssystemet kan utföras för att se hur det har påverkat 
stämningen i företaget. Har det blivit bättre och givit upphov till mindre avundsjuka 
samt osämja?  

 68 



Processutveckling av Förslagsverksamheten vid GKN Aerospace Sweden 

11 Referenser 
Examensarbetets använda referenser sammanställs nedan.  

11.1 Tryckta källor  
1. Backman, Jarl (2008). Rapporter och uppsatser. 2:7. Uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 

2. Bergman, Bo & Klefsjö, Bengt (2010). Quality – From Customer Needs to Customer 
Satisfaction. 3:6. Uppl. Lund: Studentlitteratur AB.  

3. Björklund, Maria & Paulsson, Ulf (2012). Seminarieboken – att skriva, presentera och 
opponera. 1:11. Uppl. Lund: Studentlitteratur AB.  

4. Liker, Jeffrey K. (2009). The Toyota Way – Lean för Världsklass. 1:5. Uppl. 
Stockholm: Liber AB.  

5. Oskarsson, Björn, Aronsson, Håkan & Ekdahl, Bengt (2013). Modern logistik – för 
ökad lönsamhet. 4:1. Uppl. Stockholm: Liber AB.  

6. Thúren, Torsten (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. 2 .Uppl. Malmö: Liber 
AB. 

7. Ulrich, Karl T. & Eppinger, Steven D. (2012). Product Deisgn and Development. 5. 
Uppl. New York: McGraw-Hill.  

11.2 Vetenskapliga artiklar  
1. Abdel, A. (2009). Staff suggestion scheme (3Ss) within the UAE context. 

Education, Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues, 2(2), 153 – 167. 

2. Ankli, R.E. & Palliam, R. (2012). Enabling a motivated workforce: exploring the 
sources of motivation. Development and Learning in Organizations: An International 
Journal, 26(2), 7 – 10. 

3. Bovey, W.H. & Hede, A. (2001). Resistance to organisational change: the role of 
defence mechanisms. Journal of Managerial Psychology, 16(7), 534 – 548. 

4. Buech, V.I.D., Michel, A. & Sonntag, K. (2010). Suggestion systems in 
organizations: what motivates employees to submit suggestions? European Journal 
of Innovation Management, 13(4), 507 – 525. 

5. Cooper, K., Abraham, S., Unnithan, R., Chung, L., & Courtney, S. (2006). 
Integrating visual goal models into the Rational Unified Process. Journal of Visual 
Languages & Computing, 17(6), 551-583. 

6. Cruceru, R. & Macarescu, C. (2009). Interactional Justice: The Link Between 
Employee Retention and Employment Lawsuits. Romanian Economic and Business 
Review, 4(4). 

 69 



Processutveckling av Förslagsverksamheten vid GKN Aerospace Sweden 

7. Cutcher, L. (2009). Resisting change from within and without the organization. 
Journal of Organizational Change Management, 22(3), 275 – 289. 

8. Doolen, T.L., Van Aken, E.M., Farris, J.A., Worley, J.M. & Huwe, J. (2008). 
Kaizen events and organizational performance: a field study. International Journal of 
Productivity and Performance Management, 57(8), 637 – 658. 

9. Emiliani, M.L. (2008). Standardized work for executive leadership. Leadership & 
Organization Development Journal, 29(1), 24 – 46. 

10. Kerrin, M. & Oliver, K. (2002). Collective and individual improvement activities: 
the role of reward systems. Personnel Review, 31(3), 320 – 337. 

11. Lagrost, C., Martin, D., Dubois C. & Quazzotti, S. (2010). Intellectual property 
valuation: how to approach the selection of an appropriate valuation method. 
Journal of Intellectual Capital, 11(4), 481 – 503. 

12. Lasrado, F., Arif, M. & Rizvi, A. (2015). The determinants for sustainability of an 
employee suggestion system. International Journal of Quality & Reliability Management, 
32(2), 182 – 210. 

13. Milne, P. (2007). Motivation, incentives and organisational culture. Journal of 
Knowledge Management, 11(6), 28 – 38. 

14. Moran, C. M., Diefendorff, J. M., Kim, T. & Liu, Z. (2012). A profile approach to 
self-determination theory motivations at work. Journal of Vocational Behavior, 81(3), 
354-363. 

15. Nilsson-Witell, L., Antoni, M. & Dahlgaard, J.J. (2005). Continuous improvement 
in product development. International Journal of Quality & Reliability Management, 
22(8), 753 – 768. 

16. Olivella, J., Cuatrecasas, L. & Gavilan, N. (2008). Work organisation practices for 
lean production. Journal of Manufacturing Technology Management, 19(7), 798 – 811. 

17. Rapp, C. & Eklund, J. (2002). Sustainable development of improvement activities-
-the long-term operation of a suggestion scheme in a Swedish company. Total 
Quality Management, 13(7), 945-969. 

18. Suárez-Barraza, M.F., Ramis-Pujol, J. & Kerbache, L. (2011). Thoughts on Kaizen 
and its evolution. International Journal of Lean Six Sigma, 2(4), 288 – 308. 

11.3 Elektroniska källor  
1. GKN (2015). GKN Aerospace Sweden – About us. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

<http://www.gkn.com/aboutus/Pages/locations/gkn-aerospace-
Trollhattan.aspx>. [Hämtad 2015-04-07] 

2. Perocco, M. (2012). Implementing a Suggestion Scheme. [Elektronisk]. Tillgänglig: < 
http://www.slideshare.net/marcoperocco/implementing-a-suggestion-scheme>. 
[Hämtad 2015-04-14] 

 70 



Processutveckling av Förslagsverksamheten vid GKN Aerospace Sweden 

A. Enkätundersökning – medarbetare  
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B. Enkätundersökning – chefer  
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C. Praktisk benchmarking – intervjufrågor  

 
 

1. Hur är systemet för förslagsverksamheten uppbyggd? ( team site, öppet forum, 
förslagslåda, specifik programvara etc?) 

2. Hur ser processen för att behandla ett förslag ut? 

3. Vad definerar ni som ett förbättringsförslag kontra arbetsuppgift? 

4. Hur många människor är involverade i processen för att behandla ett förslag?  

5. Hur lång tid tar det att från att få in ett förslag och sedan få ett avslag/belöning?(ledtid, 
resurstid) 

6. Är medarbetare positivt lagda mot processen för förslagsverksamhet? 

7. Har ni märkt någon skillnad på ålder för medarbetare som lämnar in förslag? 

8. Har ni fått någon större effekt på lönsamheten av era förbättringsförslag? 

9. Har förbättringsförslag gett upphov till förbättringar som inte går att mäta i pengar? 

10. Är ”förslagsställaren” involverad i bedömningen och utarbetandet av förslaget? 

a. Om ja, hur mycket? 

b. Om nej, varför inte? 

11. Hur blir förslagsställaren belönad? Ekonomisk eller symbolisk belöning? 

a. (Hur mycket betalas ut?(Ekonomisk)/Vad får de i belöning?(Symbolisk)) 

b. Existerar avundsjuka och hur hanterar ni det? 

12. Hur många förslag får ni in på ett år? Vad har ni för mål?  

13. Anser ni stora eller små som förbättringsförslag och hur mycket får ni in av vardera? 

14. Får förslagsställaren ett erkännande för att ha tagit fram ett förslag? Hur går det till? 
(Klapp på ryggen, skriveri på företagssidan osv) 

15. Hur sprids budskapet av bättre förslag? 

16. Hur involverade är organisationen och ledarskapet i att driva på förslagsinsamlandet? 
Hur gör det för att lyckas med detta? 

17. Finns det avsatt tid för medarbetare att arbeta med förbättringsförslag i så fall hur 
mycket? 
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D. Enkätresultat – Medarbetare  

 

n = 46 Ja Nej Vet ej Ja Nej Vet ej Ja Nej Vet ej Ekonomisk Symbolisk Vet ej Annat Ja Nej Vet ej Positivt Negativt Vet ej 
1 1 1 1 1 1

1 1 1 4 2 2 1 5 5 3 1 1 1
1 1 1 4 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 2 3 3 1 4 3 2 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 2 1 1 1

1 1 1 1 1 1
1 1 1 3 3 4 2 5 5 1 1 1 1

1 1 1 2 2 2 2 4 4 3 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1

1 1 1 2 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1 1 1
1 1 1 2 2 3 2 5 5 0 1 1 1

1 1 1 1 1 2 0 5 5 0 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1
1 1 1 2 2 1 0 0 1 1 1 1 1
1 1 1 3 4 2 1 5 5 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 3 1 1 1

1 1 1 2 2 1 0 5 5 3 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1 5 5 3 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 2 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 3 3 2 0 5 5 0 1 1 1 1 1

1 1 1 3 3 4 2 2 3 4 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1
1 1 1 2 4 0 1 4 5 2 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 2 1 1 1

1 1 1 3 2 3 3 5 5 0 1 1 1
1 1 1 2 4 3 1 5 2 1 1 1 1
1 1 1 4 2 3 4 5 5 0 1 1 1
1 1 1 3 1 4 3 5 5 0 1 1 1

1 1 1 3 1 1 1
1 1 1 3 1 1 1
1 1 1 5 1 1 1

1 1 1 3 1 4 3 5 5 4 1 1 1
Summa 10 33 3 17 25 4 19 27 0 44 42 44 27 79 78 58 42 0 2 2 3 16 27 24 10 12
Medel / andel 21,7% 71,7% 6,5% 37,0% 54,3% 8,7% 41,3% 58,7% 0,0% 2,4 2,3 2,4 1,5 4,4 4,3 1,6 91,3% 0,0% 4,3% 4,3% 6,5% 34,8% 58,7% 52,2% 21,7% 26,1%

Fråga 6
Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3

Fråga 4 Fråga 5
Fråga 13

Fråga 7 Fråga 8 Fråga 9 Fråga 10
Fråga 11 Fråga 12
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E. Enkätresultat – Chefer  
 

 
 

n = 28
Ja Nej Vet ej Ja Nej Vet ej Ja Nej Vet ej 

Ekonomisk i nivå med 
förslagets inverkan 

Ekonomisk, upp 
till max 10 000 kr

Symbolisk, till förslagsställaren Symbolisk, till hela avdelningen Vet ej Annat Positivt Negativt Vet ej Annat 

1 1 1 3 3 1 2,5 2,5 2,5 3 1 1
1 1 1 4 2 2 4 2 1 3 1 1
1 1 1 4 1 3 5 4 2 0 1 1
1 1 1 5 0 5 4 3 3 4 1 1 1
1 1 1 3 4 2 3 2 3 4 1 1 1
1 1 1 5 1 5 4 1 2,5 2 1 1 1
1 1 1 4 3 1 4 2 1 4 1 1
1 1 1 4 1 3 5 1 0 1 1 1

1 1 1 4 3 2,5 4 2 2 1 1 1
1 1 1 0 5 0 5 1 1 5 1 1
1 1 1 2 3 4 5 0 2 1 1 1

1 1 1 4 3 3 4 4 4 2 1 1
1 1 1 4 3 3 4 4 4 2 1 1

1 1 1 5 1 5 2 3 1 0 1 1
1 1 1 3 3 3 5 0 0 1 1 1
1 1 1 4 1 4 4 2 3 4 1 1
1 1 1 4 4 4 4 2 2 2 1 1
1 1 1 5 1 5 3 3 3 1 1 1

1 1 1 0 4 1 3 3 2 3 1 1
1 1 1 3 4 3 4 0 1 3 1 1
1 1 1 2 0 4 5 4 4 4 1 1
1 1 1 1 2 2 1 1 1 4 1 1 1

1 1 1 1 1
1 1 1 4 3 4 5 1 2 3 1 1

1 1 1 3 3 3 4 4 3 1 1 1
1 1 1 2 4 4 4 2 2 3 1 1
1 1 1 2 2 2 3 3 2 1 1 1
1 1 1 5 1 5 1 4 4 2 1 1 1

Summa 22 6 0 26 2 0 27 1 0 89 65 83,5 101,5 60,5 58 64 2 6 7 6 2 10 12 4 8 4
Medel / andel 78,6% 21,4% 0,0% 92,9% 7,1% 0,0% 96,4% 3,6% 0,0% 3,3 2,4 3,1 3,8 2,2 2,1 2,4 6,1% 18,2% 21,2% 18,2% 6,1% 30,3% 42,9% 14,3% 28,6% 14,3%

Fråga 12 Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3
Fråga 4 Fråga 5 Fråga 6 Fråga 7 Fråga 8 Fråga 9 Fråga 10

Fråga 11
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F. Processkarta – nuvarande process  

Bilaga F:1 



Processutveckling av Förslagsverksamheten vid GKN Aerospace Sweden 

G. Processkarta – framtida process  

 
 

Bilaga G:1 



Processutveckling av Förslagsverksamheten vid GKN Aerospace Sweden 

H. Use Case Title  

 

Prioritet 

Obligatoriskt 

Trevligt att ha 

Obligatoriskt 

Trevligt att ha 

Trevligt att ha 

Obligatoriskt 

Trevligt att ha 

Trevligt att ha 

Obligatoriskt 

Obligatoriskt 

Trevligt att ha 

Obligatoriskt 

Aktivitet Huvudflöde Förutsättningar Krav 

Logga in 

1. Upprätta och lämna in 
förslag

Välj registrera förslag 

Beskriv förslag 

Skicka förslag 

Logga ut 

Se egna förslag 

Se status på egna förslag 

Se andra avdelningars förslag i 
gemensam databas - med 

begränsning i att endast se vad 
förslaget är men inte beskrivning

Se status över avdelningsmål

Egen programvara som finns 
lättilllgängligt på 
datorskrivbordet 

Användarvänligt gränssnitt med 
få steg 

Förslag skickas till rätt 
remissansvarig 

Inloggningsmetod 

Tillgång till IT-stödet 

Möjlighet att skriva 

Logga in Påminnelse för inkomna förslag 
Uppstart av systemet vid start av 

dator 

Välj inkomna förslag Tillgång till IT-stödet 
Egen programvara som finns 

lättilllgängligt på 
datorskrivbordet 

Läs och förstå Inloggningsmetod Se avdelningens förslag 

Vid brist på kunskap och 
förståelse, skicka tillbaka 

Förslag erhålls från rätt 
medarbetare 

Se status över avdelningsmål

Val av möjlig sakkunnig Se andra avdelningars förslag

Vid bristande information, 
beskriva och skicka vidare eller 

tillbaka till berörd part

Användarvänligt gränssnitt med 
få steg 

2. Bedömning 
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Trevligt att ha 

Trevligt att ha 

Obligatoriskt 

Trevligt att ha 

Obligatoriskt 
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