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Förord	  
	  
Detta	  examensarbete	  är	  det	  sista	  steget	  i	  min	  utbildning	  till	  högskoleingenjör	  i	  
innovation,	  produktion	  och	  logistik	  vid	  Mälardalens	  Högskola.	  Jag	  har	  under	  en	  halv	  
termin	  undersökt	  och	  tagit	  fram	  rekommendationer	  för	  att	  öka	  engagemanget	  kring	  
ständiga	  förbättringar	  på	  ICA	  Hacksta	  i	  Västerås.	  Detta	  arbete	  har	  varit	  väldigt	  
lärorikt	  och	  givande	  då	  uppdraget	  hade	  en	  stark	  koppling	  till	  profilen	  jag	  läst.	  I	  och	  
med	  överlämnandet	  av	  denna	  rapport	  hoppas	  jag	  kunna	  bidra	  till	  utvecklingen	  av	  
ICA	  AB:s	  verksamhet	  generellt,	  men	  framförallt	  ICA	  Hackstas	  i	  Västerås.	  
	  
Först	  vill	  jag	  tacka	  min	  familj	  för	  stödet	  under	  hela	  arbetet.	  
	  
Jag	  vill	  även	  tacka	  alla	  medarbetare	  som	  bidragit	  med	  sin	  tid	  och	  kunskap!	  	  
	  
Vill	  även	  tacka	  Informationssamordnaren	  Frida	  Magnusson	  och	  mina	  två	  
företagshandledare	  Sara	  Svallin	  och	  Lotta	  Persson	  för	  deras	  stöd	  och	  kunskap	  under	  
arbetets	  gång.	  
	  
Min	  tacksamhet	  går	  även	  till	  min	  handledare	  Mart	  Öhr	  för	  vägledning	  och	  goda	  råd.	  
	  
Ett	  speciellt	  tack	  till	  Sven	  Hamrefors	  som	  tog	  sig	  tid	  att	  dela	  med	  sig	  av	  sina	  
kunskaper	  trots	  en	  fullspäckad	  kalender.	  
	  
Önskar	  en	  trevlig	  läsning	  som	  förhoppningsvis	  ökar	  förståelsen	  för	  arbetet	  med	  
ständiga	  förbättringar.	  
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Abstract	  

	  
	  
Title	   Continuous	  improvement	  –	  Motivating	  ICA´s	  	  

personnel	  to	  a	  greater	  engagement.	  	  
	  
	  
Problem	   Getting	  ICA:	  s	  employees	  involved	  with	  continuing	  

improvements.	  	  
	  
	  
Purpose	   To	  motivate	  ICA:	  s	  employees	  to	  a	  higher	  degree	  of	  

commitment	  and	  contributing	  with	  ideas	  and	  
embracing	  approved	  improvements.	  

	  
	  
Research	  questions	   	  

-‐	  How	  should	  the	  employees	  be	  properly	  motivated	  
to	  contribute	  with	  suggestions	  for	  improvement?	  

	  
-‐	  What	  message	  and	  content	  should	  improvements	  
send	  to	  inspire	  the	  employees?	  

	  
-‐	  Witch	  channels	  should	  be	  used	  to	  capture	  the	  
employee’s	  attention?	  

	  
-‐	  How	  can	  best	  practice	  be	  recognized	  and	  how	  can	  
the	  knowledge	  be	  spread	  through	  the	  organization?	  

	  
	  
Methodology	   Initially	  a	  theory	  study	  was	  completed	  and	  from	  the	  

results	  a	  case	  study	  were	  conducted.	  
	  
	  
Conclusion	   Combining	  success	  factors	  for	  continuing	  

improvements.	  	  To	  get	  the	  employees	  feeling	  
appreciated	  with	  their	  work.	  

	  
Results	   By	  combining	  ten	  sucessfactors	  and	  trying	  to	  see	  the	  

whole	  picture.	   	   	   	  
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1 Inledning	  
	  
Detta	  kapitel	  presenterar	  en	  bakgrund	  som	  ska	  ge	  läsaren	  förståelse	  för	  vad	  som	  
ligger	  till	  grund	  för	  detta	  examensarbete.	  
	  
	  

1.1 Bakgrund	  
	  
ICA	  koncernen	  har	  arbetat	  med	  ständiga	  förbättringar	  i	  många	  år.	  De	  senaste	  
åren	  har	  koncernen	  lagt	  in	  en	  högre	  växel	  för	  att	  få	  samtliga	  medarbetare	  
engagerade	  i	  arbete	  med	  ständiga	  förbättringar.	  Avdelningen	  som	  har	  det	  högsta	  
ansvaret	  för	  detta	  arbete	  är	  Opex1.	  	  
	  
En	  rad	  verktyg	  har	  de	  senaste	  åren	  implementerats	  inom	  ICA	  AB	  för	  att	  bidra	  till	  
att	  koncernen,	  och	  framförallt	  ICA	  Logistik	  Sveriges	  organisation	  ska	  få	  ett	  mer	  
organiserat	  och	  strukturerat	  förbättringsarbete(Svallin,	  S	  &	  Persson,	  L,	  muntlig	  
kommunikation	  110401).	  	  
	  
De	  senaste	  årens	  ansträngningar	  mot	  att	  ständigt	  förbättra	  organisationen	  har	  
lett	  till	  en	  hel	  del	  förändringar.	  Förändringarna	  har	  påverkat	  många	  och	  alla	  är	  
inte	  ense	  om	  att	  förändringsåtgärderna	  lett	  till	  det	  bättre.	  Ett	  stort	  problem	  är	  de	  
motsättningar	  som	  förekommer	  då	  medarbetare	  inte	  förstår	  varför	  förändringen	  
genomförs,	  när	  det	  bland	  vissa	  redan	  fungerar	  idag(Svallin,	  S	  &	  Persson,	  L,	  
muntlig	  kommunikation	  110401).	  	  
	  

1.2 Syfte	  
	  
Syftet	  är	  att	  motivera	  ICA:s	  medarbetare	  till	  ökat	  engagemang,	  att	  dels	  bidra	  med	  
förbättringsförslag	  samt	  ta	  till	  sig	  beslutade	  förbättringsåtgärder.	  
	  

1.3 Problemställningar 
	  

1) Hur	  ska	  medarbetarna	  motiveras	  att	  lämna	  förbättringsförslag? 
2) Vilket	  innehåll	  och	  budskap	  vill	  medarbetarna	  ha	  för	  att	  inspireras	  av	  

förbättringarna?	  
3) Vilka	  kanaler	  bör	  användas	  för	  att	  nå	  ut	  till	  medarbetarna?	  
4) Hur	  fångas	  och	  sprids	  best	  practice?2	  	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Opex	  står	  för	  operational	  excellence	  som	  står	  för	  ledarskap,	  laganda	  och	  problemlösning,	  som	  
2	  Best	  practice	  innebär	  att	  det	  finns	  ett	  sätt	  som	  är	  mer	  effektiv	  på	  att	  leverera	  ett	  specifikt	  resultat	  än	  
något	  annat.	  	  
	  



Mälardalens	  högskola	  
Institutionen	  för	  innovation,	  design	  och	  teknik	  

Ständiga	  förbättringar	  -‐	  Motivera	  Ica:s	  kollektivmedarbetare	  till	  ett	  ökat	  engagemang	  
Yosef	  Mansour	  840717	  
	  
	  

7	  

1.4 Målgrupp	  
	  
Målgruppen	  för	  detta	  examensarbete	  är	  operational	  excellence	  och	  
informationsavdelningen	  på	  ICA	  AB.	  
	  

1.5 Avgränsning	  
	  
Detta	  examensarbete	  motsvarar	  15	  högskolepoäng	  och	  har	  därför	  avgränsats	  för	  
att	  ett	  förhoppningsvis	  användbart	  resultat	  ska	  nås.	  Ständiga	  förbättringar	  är	  ett	  
väldigt	  brett	  begrepp	  och	  därför	  har	  det	  valts	  att	  fokusera	  på	  att	  övergripande	  
presentera	  ett	  antal	  förutsättningar	  för	  att	  lyckas	  med	  ett	  ständigt	  
förbättringsarbete.	  
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2 Metod	  
	  
Detta	  kapitel	  presenterar	  det	  metodval	  som	  använts.	  Arbetet	  utgår	  ifrån	  två	  
undersökningsansatser,	  fallstudie	  och	  en	  teoretisk	  informationssamling.	  
	  	  

2.1 Tillvägagångssätt	  
	  
Det	  praktiska	  arbetet	  inleddes	  med	  en	  rundvandring	  på	  Ica	  Hackstas	  lager	  där	  
oplanerade	  möten	  och	  diskussioner	  med	  medarbetare	  genomfördes.	  	  
	  
Litteraturstudien	  genomfördes	  med	  målet	  att	  identifiera	  förutsättningar	  för	  
framgångsrikt	  förbättringsarbete.	  	  
	  
Intervjuer	  samt	  deltagande	  vid	  veckomöten	  och	  dagliga	  styrningsmöten	  har	  
därefter	  genomförts	  med	  syfte	  att	  undersöka	  huruvida	  ICA:s	  medarbetare	  
upplever	  att	  dessa	  förutsättningar	  återspeglar	  verksamheten	  
	  
Ytterligare	  information	  införskaffades	  via	  ICA:s	  intranät	  samt	  från	  
informationssamordnaren.	  	  
	  

2.2 Kvantitativt	  vs	  kvalitativ	  ansats	  
	  
Ansatsen	  är	  kvalitativ	  då	  undersökningen	  har	  baserats	  på	  kvalitativa	  intervjuer	  
och	  observationer.	  	  Arbete	  innehåller	  inte	  någon	  undersökning	  av	  numeriska	  
relationer	  utan	  fokus	  ligger	  på	  att	  nå	  en	  insikt	  hur	  ICA	  Sveriges	  Logistik	  i	  
Västerås	  arbetar	  med	  förbättringsarbete,	  med	  fokus	  på	  ständiga	  
förbättringar(Hartman,	  2004).	  
	  

2.3 Informationsinsamling	  
	  
Informationsinsamlingen	  skedde	  i	  form	  av	  både	  primär	  och	  sekundär	  data.	  
Primär	  i	  form	  av	  intervjuer,	  studiebesök	  och	  utbildning(Lekwall	  &	  Wahlbin,	  
2001).	  	  
	  

2.3.1 Sekundära	  informationskällor 

Litteratursökningar	  har	  gjorts	  på	  Databaser,	  såsom	  Google	  scholar,	  Emerald	  och	  
Diva.	  Allmänna	  bibliotek	  och	  på	  Mälardalens	  högskolas	  bibliotek	  i	  Västerås	  och	  
Eskilstuna	  har	  böckerna	  tagits	  fram.	  Några	  sökord	  som	  använts	  i	  studien	  är;	  
delaktighet,	  engagemang,	  motivation,	  ständiga	  förbättringar,	  ledarskap,	  
kreativitet,	  delaktighet,	  förbättringar,	  idéer,	  Kaizen,	  inspiration,	  
verksamhetsutveckling,	  förbättringsarbete	  och	  personalutveckling	  samt	  dess	  
motsvarighet	  på	  engelska.	  
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2.3.2 Fallstudien	  

En	  fallstudie	  genomfördes	  där	  20	  respondenter,	  gruppchefer	  och	  dess	  
medarbetare	  i	  sin	  grupp,	  intervjuades	  i	  syfte	  att	  analysera	  en	  liten	  process	  av	  ett	  
stort	  förlopp	  och	  med	  hjälp	  av	  fallet	  beskriva	  verkligheten	  (Ejvegård	  2009).	  
	  
De	  20	  olika	  intervjuerna	  sammanställdes	  avdelningsvis.	  Därefter	  analyserades	  
dessa	  mot	  förutsättningsrubrikerna	  som	  fastställdes	  under	  litteraturstudien	  
	  
	  Fallstudien	  gick	  även	  ut	  på	  att	  identifiera	  personalens	  synpunkter	  gällande	  
dagens	  förbättringsarbete	  på	  Ica	  Hacksta	  i	  Västerås.	  

2.3.3 Planerade	  intervjuer	  

Intervjuerna	  genomfördes	  med	  fem	  gruppchefer	  som	  var	  ansvariga	  för	  
avdelningarna	  expedition,	  lagerstyrning	  och	  frysen,	  samt	  tre	  av	  deras	  
gruppmedarbetare.	  Detta	  för	  att	  få	  en	  helhetsbild	  av	  uppfattningar	  på	  
avdelningarna.	  Frågorna	  var	  strukturerade	  på	  ett	  sätt	  som	  inte	  var	  ledande	  eller	  
vinklade.	  Detta	  för	  att	  undvika	  svar	  som	  är	  färgade	  av	  intervjuarens	  tankar.	  
därför	  studerades	  intervjuteori	  innan	  intervjufrågorna	  fastställdes	  (Ejvegård	  
2009).	  
	  
Målet	  var	  att	  få	  en	  så	  stor	  spridning	  som	  möjligt	  med	  bl.a.	  ålder	  tid	  i	  gruppen,	  
tjänst	  m.m.	  för	  att	  få	  en	  så	  heltäckande	  bild	  som	  möjligt.	  
	  
Samtliga	  gruppchefer	  var	  informerade	  om	  intervjuerna,	  detta	  var	  dock	  inte	  fallet	  
för	  deras	  gruppmedarbetare	  då	  dessa	  fick	  intervjuas	  när	  det	  fanns	  ledig	  tid	  i	  
deras	  vardagliga	  arbete.	  Vilka	  som	  valdes	  och	  när	  intervjuerna	  genomfördes	  
bestämde	  gruppcheferna	  	  

2.3.4 Utbildningar	  

Utbildningar	  skedde	  i	  form	  av	  företaget	  C2	  Management	  AB	  hade	  utbildning	  av	  
sin	  tjänst	  C2	  systems	  för	  författaren	  och	  en	  avdelning	  tjänstemän.	  Utbildningen	  
gav	  en	  inblick	  på	  hur	  programmet	  strukturerar	  och	  organiserar	  
förbättringsförslag.	  Samt	  där	  data	  sammanställdes	  och	  gav	  viktig	  information	  
såsom	  medeltid	  från	  förslag	  till	  åtgärd	  och	  medel	  antal	  av	  förbättringsförslag	  
från	  ICA	  anställda.	  Detta	  kunde	  även	  göras	  avdelningsvis	  och	  gruppchefsvis	  
(www.c2management.se).	  
	  

2.3.5 Studiebesök 

Två	  studiebesök	  gjordes	  under	  arbetets	  gång.	  Det	  första	  var	  ett	  studiebesök	  till	  
SKF	  s	  huvudkontor	  i	  Göteborg.	  Där	  träffades	  Stefan	  Lundin	  som	  innehar	  rollen	  
internmarknadsförare	  för	  deras	  sex	  sigma	  resa	  som	  startades	  2003.	  Det	  andra	  
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studiebesöket	  var	  till	  ICA	  s	  lager	  i	  Kallhäll.	  Detta	  var	  för	  att	  få	  en	  inblick	  hur	  
andra	  ICA	  lager	  arbetade	  med	  förbättringsprojekt.	  
	  

2.4 Metodkritik	  och	  metoddiskussion	  

Det	  finns	  en	  risk	  att	  teorier	  används	  i	  fel	  sammanhang	  och	  syften	  när	  vissa	  delar	  
blivit	  utformade	  mera	  mot	  en	  översikt	  än	  mot	  en	  djupgående	  analys	  (Ejvegård	  
2009).	  Detta	  arbete	  har	  emellertid	  som	  utgångspunkt	  snarare	  valt	  att	  basera	  sina	  
rekommendationer	  på	  olika	  litteraturer	  än	  specifika	  teorier	  vilket	  minimerar	  
denna	  risk.	  	  	  
	  
Att	  gruppcheferna	  själva	  fick	  välja	  deras	  gruppmedlemmar	  som	  blev	  intervjuade	  
kan	  ha	  påverkat	  utfallet	  då	  möjligheten	  finns	  att	  andra	  respondenter	  hade	  gett	  
annat	  resultat.	  
	  
Det	  finns	  även	  uppenbara	  risker	  med	  det	  överflöd	  av	  information	  på	  ICA:s	  
intranät	  där	  en	  stor	  utmaning	  har	  varit	  att	  avgränsa	  sig	  till	  rätt	  information.	  
Vikten	  av	  ett	  tydligt	  syfte	  har	  här	  varit	  till	  stor	  hjälp.	  	  
	  

2.5 Tillförlitlighet	  
	  
Författarna	  av	  de	  källor	  som	  har	  använts	  anses	  tillförlitliga	  och	  trovärda	  då	  de	  
har	  stor	  och	  bred	  kunskap	  om	  ämnena	  i	  fråga.	  Fallstudien	  gjordes	  på	  tre	  
avdelningar	  vilket	  kan	  och	  antagligen	  medförde	  att	  vissa	  aspekter	  och	  perspektiv	  
inte	  fick	  utrymme	  i	  detta	  arbete	  då	  det	  inte	  fanns	  tid	  att	  intervjua	  samtliga	  
avdelningar	  och	  dess	  personal.	  	  
	  
Författaren	  valde	  att	  inte	  använda	  sig	  av	  enkäter	  då	  vissa	  av	  frågorna	  var	  
tvungna	  att	  förklaras	  och	  missförstånd	  skulle	  äventyra	  studiens	  relevans	  och	  
trovärdighet.	  
	  
Fallstudiens	  omfattning	  på	  tjugo	  intervjuer	  gav	  enligt	  författaren	  en	  bred	  och	  
rättvisande	  bild	  då	  denna	  metod	  gav	  material	  och	  information	  för	  att	  besvara	  
problemställningarna	  och	  syftet.	  
	  
Arbetets	  reliabilitet	  anses	  vara	  god	  även	  om	  det	  är	  svårt	  att	  bibehålla	  neutralitet	  
i	  frågformuleringarna	  som	  användes	  i	  intervju	  mallen	  (Ejvegård	  2009).	  
Personliga	  val,	  mål	  samt	  förutfattade	  meningar	  försökte	  således	  undvikas.	  	  
	  
Hög	  validitet	  i	  studierna	  har	  säkerställts	  genom	  att	  använda	  en	  kontinuerlig	  
granskning	  av	  metodval	  och	  frågeformuleringen	  genom	  hela	  arbetet.	  Detta	  för	  
att	  säkerställa	  att	  intervjusvaren	  speglar	  syftet	  och	  kan	  användas	  i	  rapporten.	  De	  
litteraturval	  som	  gjorts	  påverkar	  även	  den	  validiteten	  med	  endast	  erkänt	  insatta	  
författare	  har	  använts	  för	  att	  säkerställa	  att	  dess	  trovärdighet	  förblir	  hög.	  
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3 Teoretisk	  referensram	  
	  
Detta	  kapitel	  presenterar	  den	  informationssamling	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  
analysen	  och	  slutsatserna.	  
	  

3.1 Kvalitetsutveckling	  

Företag	  och	  organisationer	  ser	  idag	  på	  kvalitetsfrågor	  som	  något	  som	  är	  
integrerat	  i	  verksamheten.	  Detta	  är	  grunden	  för	  TQM	  som	  står	  för	  total	  quality	  
management.	  Bergman	  &	  Klevsjö,	  2007	  hädar	  att	  ”man	  strävar	  efter	  att	  uppfylla,	  
och	  helst	  överträffa,	  kundernas	  behov	  och	  förväntningar	  till	  lägsta	  kostnad	  
genom	  kontinuerligt	  förbättringsarbete	  där	  alla	  är	  engagerade	  och	  har	  fokus	  på	  
organisationens	  processer”	  (Bergman	  &	  Klevsjö,	  2007,s37).	  	  
	  
Offensiv	  kvalitetsutveckling	  är	  svenskans	  motsvarighet	  till	  engelskans	  TQM	  
(total	  quality	  management).	  Bergman	  &	  Klevsjö	  menar	  att	  det	  är	  viktigt	  med	  
förståelsen	  av	  ordet	  offensiv	  som	  står	  för	  att	  förebygga,	  förändra	  och	  förbättra	  
inte	  reparera	  och	  kontrollera.	  Utveckling	  står	  för	  att	  kvalitetsarbetet	  ständigt	  är	  
ett	  pågående	  arbete	  samt	  att	  stödja	  den	  personliga	  utvecklingen	  hos	  de	  
människor	  som	  arbetar	  med	  utveckling	  av	  produkter	  och	  processer.	  (Bergman	  &	  
Klevsjö,	  2007)	  
	  
Enligt	  Joseph	  Juran	  måste	  arbetet	  med	  offensiv	  kvalitetsutveckling	  i	  en	  
organisation	  byggas	  på	  helhjärtade	  och	  ständiga	  engagemang	  från	  ledningen	  
gällande	  kvalitetsfrågor	  (Bergman	  &	  Klevsjö,	  2007).	  	  
	  
Engagerat	  ledarskap	  med	  kvalitet	  som	  grund	  kan	  bygga	  upp	  ett	  arbete	  med	  
kvalitetsutveckling,	  kulturen	  ska	  byggas	  på	  värderingarna;	  	  

• Sätt	  kunderna	  i	  centrum	  

• Basera	  beslut	  på	  fakta	  

• Arbeta	  med	  processer	  

• Arbeta	  ständigt	  med	  förbättringar	  

• Skapa	  förutsättningar	  för	  delaktighet.	  	  	  

	  
Dessa	  värderingar	  ska	  samarbeta	  för	  att	  skapa	  en	  helhetsbild.	  Bergman	  &	  Klevsjö	  
skiljer	  dessa	  värderingar	  från	  andra	  likande	  värderingar	  genom	  att	  kalla	  dessa	  
hörnstenar.	  Hörnstenarna	  i	  den	  offensiva	  kvalitetsutvecklingen	  ska	  stödjas	  av	  
konkreta	  verktyg	  och	  lämpliga	  arbetssätt.	  Detta	  för	  att	  bidra	  till	  helheten	  och	  att	  
dessa	  grundförutsättningar	  samverkar	  då	  det	  annars	  riskerar	  att	  påverka	  de	  
andra	  negativt.	  (Bergman	  &	  Klevsjö,	  2007).	  	  
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Figur	  1:	  Visualisering	  av	  hörnstensmodellen	  (Bergman	  &	  Klevsjö,	  2007)	  	  
	  
Hörnstenen	  Skapa	  förutsättningar	  för	  delaktighet	  handlar	  om	  att	  skapa	  en	  positiv	  
människosyn.	  Människor	  som	  känner	  sig	  delaktiga	  och	  känner	  yrkesstolthet	  
utför	  ett	  bättre	  arbete.	  Genom	  att	  delegera	  ner	  ansvar	  från	  de	  högre	  hierarkiska	  
nivåerna	  skapar	  just	  högre	  delaktighet	  och	  större	  ansvarskänsla.	  Nyckelorden	  
som	  hålls	  fram	  i	  denna	  värdering	  är	  kommunikation,	  delegation	  och	  
utbildning(Bergman	  &	  Klevsjö,	  2007).	    
	  
Hörnstenen	  Arbeta	  ständigt	  med	  förbättringar	  handlar	  om	  att	  hela	  tiden	  försöka	  
förbättra	  sin	  verksamhet.	  ”Den	  som	  slutar	  bli	  bättre	  slutar	  snart	  att	  vara	  bra”	  
(Bergman	  &	  Klevsjö,	  2007	  s,	  46).	  Även	  om	  man	  bortser	  att	  konkurrensen	  och	  
dess	  press	  att	  hela	  tiden	  vara	  på	  tårna	  så	  är	  kravet	  på	  ständiga	  förbättringar	  väl	  
motiverade	  ur	  en	  ren	  kostnadssynpunkt	  (Bergman	  &	  Klevsjö,	  2007).	  
	  

3.2 Ständiga	  förbättringar	  
	  
För	  att	  uppnå	  en	  framgångsrik	  kvalitetsutveckling	  förutsätter	  det	  att	  
verksamheten	  b.la.	  arbetar	  med	  ständiga	  förbättringar.	  Sörqvist	  presenterar	  
flera	  förbättringsprocesser	  som	  är	  vanliga	  däribland	  Kaizen,	  Lean	  produktion	  
och	  Sex	  sigma	  
	  

3.2.1 Kaizen	  

Kaizen	  är	  en	  japansk	  ledarfilosofi	  som	  står	  för	  förändring	  till	  det	  bättre,	  vilket	  
betyder	  kontinuerlig	  förbättring	  där	  alla	  från	  högsta	  ledningen	  ner	  till	  chefer	  och	  
medarbetare	  är	  involverade.	  (Imai,	  1991)	  
	  
Enligt	  Imai	  har	  västerländska	  och	  japanska	  chefer	  olika	  uppfattningar	  om	  
arbetsfunktioner.	  	  I	  det	  västerländska	  synsättet	  är	  det	  företagsledningen	  som	  
arbetar	  med	  förbättringar	  medan	  medarbetarna	  upprätthåller	  standarden.	  Detta	  
innebär	  att	  medarbetarna	  arbetar	  med	  standarder	  av	  drift	  och	  teknologi.	  	  Detta	  
innebär	  att	  det	  finns	  en	  risk	  att	  värdet	  av	  innovationerna	  minskar	  då	  man	  inte	  
arbetar	  med	  uppföljning	  och	  ständigt	  förbättrar,	  se	  figur	  4	  
	  
	  

Arbeta	  med	  processer	  

Basera	  beslut	  på	  fakta	  

Arbeta	  ständigt	  med	  
förbättringar	  

Skapa	  förutsättningar	  
för	  delaktighet	  

Sätt	  kunderna	  i	  
centrum	  

Engagerat	  ledarskap	  
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Figur	  2:	  Företags	  utvecklingsmönster	  med	  innovation	  (Imai,	  1991).	  
	  
Den	  japanska	  synen	  delar	  upp	  förbättringar	  i	  innovation	  och	  Kaizen.	  Innovation	  
står	  för	  drastiska	  höjningar	  av	  utvecklingsnivån	  som	  oftast	  är	  en	  följd	  av	  en	  
investering	  i	  utrustning	  eller	  teknologi.	  Kaizen	  står	  för	  små	  förändringar	  som	  är	  
ett	  resultat	  av	  ständigt	  pågående	  insatser.	  Dessa	  små	  förändringar	  är	  en	  del	  av	  
samtliga	  medarbetares	  ansvar.	  Dock	  sker	  fortfarande	  innovationerna	  i	  en	  
ledningsfunktion	  men	  det	  finns	  en	  koppling	  mellan	  innovation	  och	  Kaizen.	  (Imai	  
1991)	  
	  
Imai	  anser	  att	  om	  Kaizen	  sker	  i	  form	  av	  små	  förändringar	  som	  kontinuerligt	  
följer	  efter	  innovationerna	  i	  form	  av	  uppföljningar	  och	  förbättringar	  kan	  
utvecklingskurvan	  öka	  efter	  innovationen.	  På	  detta	  sätt	  kan	  då	  värdet	  för	  
innovationens	  resultat	  öka,	  se	  figur	  5.	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  

Figur	  3:	  Företags	  utvecklingsmönster	  med	  innovation	  och	  Kaizen	  (Imai,	  1991).	  
	  
Imai	  delar	  upp	  förbättringsarbete	  vid	  problemlösning	  i	  tre	  delar.	  	  (Imai,	  1991)	  
	  

1:	  De	  anställda	  ska	  få	  stöd	  att	  komma	  igång	  med	  förbättringar.	  De	  små	  
idéerna	  ska	  fokuseras	  på	  för	  att	  medarbetarna	  direkt	  kan	  relatera	  det	  till	  
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sitt	  eget	  välmående	  och	  arbete.	  Här	  skapas	  då	  en	  större	  förståelse	  och	  en	  
större	  insyn	  i	  arbetsprocesserna.	  

	  
2:	  Utbildning	  av	  de	  anställda	  genererar	  bättre	  idéer.	  Detta	  görs	  för	  att	  
medarbetarna	  ska	  bli	  bättre	  på	  problemlösning	  samt	  förmågan	  att	  kunna	  
analysera	  sin	  egen	  arbetsmiljö.	  Dessa	  två	  steg	  ger	  kunskapen	  som	  krävs	  
för	  att	  arbeta	  med	  förbättringsarbete	  men	  även	  att	  skapa	  intresse	  hos	  
medarbetarna.	  

	  
3:	  Företagsledningen	  kan	  börja	  intressera	  sig	  för	  de	  ekonomiska	  
aspekterna	  av	  förbättringsförslagen	  som	  kommer	  in.	  Samt	  vart	  fokus	  ska	  
ligga	  för	  att	  medarbetarna	  ska	  generera	  så	  lönsamma	  idéer	  som	  möjligt.	  

 

3.2.2 Lean	  Produktion	  

Lean	  produktion	  kan	  sammanfattas	  som	  en	  resurssnål	  produktion	  med	  fokus	  på	  
kontinuerligt	  arbete	  att	  först	  synliggöra	  och	  sedan	  rensa	  bort	  alla	  former	  av	  
slöseri.	  	  Grunden	  för	  denna	  moderna	  lean	  produktion	  är	  Toyotas	  Production	  
System	  (även	  förkortat	  TPS).	  (Liker,	  2009)	  
	  
Toyota	  har	  identifierat	  åtta	  huvudtyper	  inom	  hela	  verksamheten	  av	  icke	  
värdehöjande	  aktiviteter	  vilket	  de	  kallar	  muda	  (slöserier),	  däribland	  outnyttjad	  
kreativitet	  hos	  de	  anställda.	  Verklig	  lean	  verksamhet	  uppnås	  inte	  förrän	  
värdeflöde	  och	  kundvärde	  är	  väl	  definierade.	  När	  väl	  värdeflödet	  fungerar	  
genom	  hela	  organisationen	  och	  perfektion	  ständigt	  eftersökts	  med	  ständiga	  
förbättringar.	  (Liker,	  2009)	  	  
	  
TPS	  består	  av	  14	  principer	  uppdelade	  på	  4	  avdelningar;	  
	  

1:	  Långsiktigt	  tänkande	  
	  
2:	  Rätt	  process	  ger	  rätt	  resultat	  
	  
3:	  Värde	  i	  organisationen	  tillförs	  genom	  att	  utveckla	  personal	  och	  
samarbetspartners.	  	  
	  
4:	  Eftersök	  ständigt	  grundorsakerna	  till	  problem,	  detta	  driver	  på	  lärandet	  
inom	  organisationen	  

	  

3.2.3 Sex	  sigma	  

Sex	  sigma	  en	  metodik	  som	  används	  inom	  förbättringsprojekt.	  Ursprunget	  finns	  
från	  1987	  i	  företaget	  Motorola.	  Inom	  sex	  sigma	  finns	  modellen	  DMAIC	  som	  
behandlar	  de	  olika	  stegen	  och	  nivåerna	  som	  ett	  projekt	  ska	  tas	  igenom	  i	  tur	  och	  
ordning.	  Fem	  stegs	  modellen	  är	  applicerbar	  på	  projekt	  som	  innehåller	  stegvisa	  
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förbättringar	  på	  en	  process,	  eller	  projekt	  som	  kräver	  stora	  förändringar	  se	  figur	  
6.	  (Krajerwski,	  Ritzman	  &	  Malhotra,	  2010).	  	  
	  

	  
	  
Figur	  4:	  Illustration	  av	  DMAIC	  (Krajerwski,	  Ritzman	  &	  Malhotra,	  2010).	  
	  
1.	  Define	  
Definiera	  egenskaperna	  av	  en	  process	  samt	  identifiera	  skillnader	  mellan	  dessa	  
egenskaper	  och	  processens	  duglighet.	  
	  	  
2.	  Measure	  
Fastställ	  arbetet	  som	  processen	  gör	  som	  påverkar	  skillnaden.	  	  
	  
3.	  Analyze	  
Använd	  data	  från	  measure	  för	  att	  göra	  processanalyser	  och	  applicera	  verktyg.	  
Fastställ	  tillvägagångssätten	  som	  säkerställer	  att	  den	  önskvärda	  utdata	  blir	  rutin.
	   	  
4.	  Improve	  
Modifiera	  eller	  göra	  om	  existerande	  metoder	  för	  att	  möta	  de	  nya	  
prestationsmålen	  samt	  att	  implementera	  dessa.	  
	  
5.	  Control	  
Övervaka	  processen	  för	  att	  säkerställa	  höga	  prestationer.  
 
	  

• Utveckla	  ledare	  som	  verkligen	  förstår	  arbetet	  och	  lever	  efter	  Toyotas	  
filosofi	  samt	  lär	  ut	  de	  till	  andra	  

	  
• Utveckla	  enastående	  människor	  och	  team	  som	  följer	  företagets	  filosofi	  

	  
• Respektera	  det	  utökade	  nätverket	  av	  partners	  och	  leverantörer	  genom	  att	  

utmana	  dem	  och	  hjälpa	  dem	  bli	  bättre.	  
	  

• 	  Det	  ska	  vara	  en	  lärande	  organisation	  som	  genom	  att	  oförtröttligt	  arbete,	  
reflektera	  och	  ständigt	  förbättra(Liker,	  2009).	  
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3.3 Framgångsförutsättningar	  enligt	  Sven	  Hamrefors	  
 
Sven Hamrefors	  doktorerade	  för	  handelshögskolan	  i	  Stockholm	  och	  är	  idag	  
anställd	  som	  professor	  vid	  Mälardalens	  högskola	  inom	  ämnet	  innovation.	  Han	  
har	  en	  framgångsrik	  karriär	  som	  affärsutvecklare,	  idé	  utvecklare,	  
företagsskapare	  samt	  författare	  av	  ett	  flertal	  böcker.	  Han	  har	  bl.a.	  skrivit	  
Kommunikativt	  ledarskap	  –	  Den	  nya	  tidens	  ledarskap	  i	  värdeskapande	  nätverk.	  
Hamrefors	  fokuserar	  sin	  forskning	  på	  ledarskapet	  i	  organisationer	  och	  hur	  dess	  
förmåga	  att	  kommunicera	  för	  att	  uppnå	  innovationer	  och	  förutsättningar	  för	  
affärsskapande	  ser	  ut.	   
	  
När	  man	  jämför	  exempelvis	  Toyota	  som	  får	  in	  65	  förslag	  per	  anställd	  mot	  en	  
jämförbar	  organisation	  här	  i	  Sverige	  som	  bara	  får	  in	  7	  förslag	  per	  anställd	  kan	  
man	  fråga	  sig	  varför?	  För	  att	  öka	  medarbetares	  förmåga	  att	  föreslå	  och	  komma	  
med	  nya	  idéer	  måste	  man	  låta	  de	  få	  prova	  på	  nya	  saker.	  Vissa	  företag	  har	  endast	  
förslagslådor	  där	  förslag	  samlas	  in	  och	  andra	  företag	  ger	  inte	  ens	  sina	  
medarbetare	  möjligheten	  att	  prova	  något	  annat	  än	  sitt	  vanliga	  jobb.	  Detta	  leder	  
till	  att	  förbättringsarbetet	  blir	  separerat	  från	  det	  vanliga	  arbetet	  vilket	  i	  sin	  tur	  
leder	  till	  färre	  förslag.	  Anledningen	  till	  detta	  är	  att	  förslagsverksamhet	  är	  
kopplad	  till	  någon	  sorts	  frihetskänsla	  att	  kunna	  pröva	  själv	  och	  ändra	  sin	  egen	  
situation	  fysiskt.	  Människan	  är	  aktiv	  i	  sin	  egen	  handlingsmiljö	  och	  när	  
förbättringsarbete	  hamnar	  utanför	  så	  händer	  ingenting	  då	  man	  som	  regel	  inte	  
agerar	  utanför	  sin	  handlingsmiljö.	  Detta	  är	  den	  största	  anledningen	  till	  att	  många	  
företag	  misslyckas	  med	  sin	  förbättringsverksamhet.	  
	  
Om	  möjligheten	  att	  pröva	  nya	  saker	  finns,	  är	  det	  otroligt	  viktigt	  att	  det	  finns	  en	  
förståelse	  för	  misslyckanden.	  Det	  måste	  finnas	  utrymme	  för	  att	  testa	  och	  det	  kan	  
innebära	  att	  man	  måste	  avsätta	  tid	  till	  att	  göra	  saker	  som	  man	  normalt	  inte	  gör.	  
Om	  man	  lyckas	  med	  detta	  kan	  man	  få	  förslag	  av	  lite	  mer	  innovativ	  karaktär	  och	  
inte	  bara	  förbättringsförslag.	  Innovationer	  inträffar	  när	  man	  lyfter	  någonting	  
från	  en	  miljö	  till	  ens	  egen	  handlingsmiljö.	  Detta	  ger	  en	  större	  chans	  att	  få	  något	  
som	  normalt	  inte	  inträffar	  i	  den	  egna	  organisationen.	  3M	  har	  exempelvis	  kryddat	  
detta	  med	  att	  konsekvent	  ta	  fram	  roliga	  historier	  om	  alla	  misslyckanden	  de	  har	  
varit	  med	  om.	  Genom	  att	  acceptera	  misslyckanden	  kan	  man	  minska	  risken	  för	  
ångest	  över	  att	  misslyckas	  och	  samtidigt	  minska	  risken	  att	  man	  upprepar	  samma	  
misstag	  igen.	  
	  
Nästa	  del	  som	  man	  ska	  tänka	  på	  är	  att	  förslag	  till	  förbättringar	  och	  innovationer	  
uppstår	  oftast	  när	  människor	  kan	  kombinera	  sina	  miljöer	  eller	  problem.	  	  För	  att	  
göra	  detta	  möjligt	  kan	  det	  behövas	  ett	  nätverk	  så	  att	  medarbetare	  kan	  hitta	  
varandra	  enkelt,	  exempelvis	  ett	  intranät.	  På	  3M	  har	  man	  ett	  nätverk	  där	  man	  är	  
tvungen	  att	  mata	  in	  information	  om	  sig	  själv	  och	  göra	  sig	  tillgänglig	  för	  
verksamheten.	  Företag	  måste	  åstadkomma	  system	  där	  medarbetarna	  har	  
incitament	  att	  exponera	  sig	  och	  hjälpa	  andra.	  Det	  bör	  även	  finnas	  en	  belöning	  
förknippat	  med	  detta,	  exempelvis	  belöning	  för	  månadens	  hjälpare,	  den	  som	  
ställde	  upp,	  den	  som	  gav	  en	  smart	  input.	  Det	  kan	  även	  bildas	  stories	  kring	  detta.	  
Genom	  uppmuntran	  ökar	  förbättringsverksamheten.	  
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Det	  är	  viktigt	  att	  den	  som	  kommer	  med	  förslag	  och	  nya	  idéer	  får	  snabb	  respons.	  
Ett	  alternativ	  är	  att	  det	  inom	  verksamheten	  finns	  så	  kallade	  ”champions”.	  En	  
champion	  är	  en	  form	  av	  internkonsult	  som	  besitter	  förmågan	  att	  sålla	  lämpliga	  
respektive	  olämpliga	  förslag	  för	  den	  aktuella	  verksamheten.	  De	  är	  experter	  inom	  
affärs	  –	  och	  verksamhetsutveckling	  och	  kan	  på	  så	  sätta	  agera	  coach	  när	  
medarbetare	  kommer	  med	  nya	  förslag	  och	  då	  de	  har	  mandat	  att	  avgöra	  om	  det	  
är	  något	  som	  verksamheten	  bör	  bygga	  vidare	  på	  kan	  medarbetaren	  snabbt	  få	  
respons.	  På	  3M	  finns	  denna	  typ	  av	  roll,	  de	  har	  t.o.m.	  byggt	  vidare	  på	  rollen	  som	  
idag	  kan	  vidarebefordra	  förslag	  och	  idéer	  till	  ett	  externt	  nätverk	  om	  det	  inte	  
passar	  för	  3M:s	  verksamhet.	  På	  så	  sätt	  utvidgas	  nyttan	  av	  nätverk	  och	  
relationerna	  dessemellan	  stärks.	  Medarbetaren	  känner	  dessutom	  att	  dess	  förslag	  
är	  användbara	  även	  om	  det	  inte	  lämpar	  sig	  för	  det	  aktuella	  företaget.	  Det	  kanske	  
t.o.m.	  leder	  till	  att	  man	  inom	  nätverk	  ”lånar	  ut”	  medarbetare	  till	  varandra	  och	  då	  
ökar	  erfarenheten	  och	  sannolikheten	  att	  nya	  idéer	  uppstår.	  Det	  är	  dock	  viktigt	  att	  
tar	  tillvara	  på	  alla	  förslag.	  På	  exempelvis	  Toyota	  avslutar	  man	  varje	  dag	  med	  
produktionsmöten	  för	  att	  diskutera	  vad	  som	  fungerat	  bra	  respektive	  dåligt	  
under	  dagen.	  
	  
Om	  ett	  företag	  har	  kommit	  så	  långt	  som	  att	  ha	  lyckats	  implementera	  
förbättringsarbetet	  i	  det	  vanliga	  arbetet,	  acceptera	  misslyckanden,	  ha	  en	  
fungerande	  kommunikation	  inom	  verksamheten	  och	  en	  roll	  som	  besitter	  specifik	  
kompetens	  så	  återstår	  till	  sist	  något	  som	  många	  svenska	  företag	  brister	  inom,	  
nämligen	  att	  erkänna	  medarbetarens	  förslag.	  Tyvärr	  så	  är	  det	  vanligt	  
förekommande	  att	  chefer	  tar	  medarbetares	  idéer	  och	  för	  dem	  vidare	  som	  om	  det	  
vore	  deras	  egna.	  Medarbetare	  som	  råkar	  ut	  för	  detta	  kommer	  förmodligen	  bara	  
med	  ett	  förslag	  en	  gång	  och	  kommer	  sannolikt	  inte	  med	  nya	  förslag	  eller	  i	  värsta	  
fall	  så	  byter	  denne	  arbetsplats.	  Om	  dessa	  tendenser	  finns	  inom	  företaget	  så	  
kommer	  de	  aldrig	  att	  få	  en	  fungerande	  förslagsverksamhet.	  Många	  företag	  
skapar	  ordning	  i	  vad	  medarbetaren	  gör	  men	  glömmer	  tyvärr	  bort	  hur	  de	  tänker.	  
Man	  bör	  ha	  ett	  ledarskap	  som	  förstår	  att	  man	  ska	  leda	  genom	  koncept	  och	  
begrepp	  inte	  genom	  instruktioner	  om	  vad	  folk	  ska	  göra	  något	  som	  både	  3M	  och	  
Toyota	  lyckats	  väldigt	  bra	  med,	  dock	  förutsätter	  detta	  att	  organisationen	  redan	  i	  
grunden	  är	  väl	  fungerande. 
 

3.4 Hur	  engagerar	  man	  alla	  i	  företaget	  i	  jakten	  på	  ständiga	  förbättringar?	  
	  
Fråga	  efter	  idéer	  och	  ge	  snabba	  budskap	  	  
Lars	  Nilsson	  menar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  cheferna	  och	  ledarna	  själva	  hämtar	  in	  
idéer	  genom	  att	  fråga	  och	  be	  sina	  om	  idéer.	  Han	  menar	  att	  det	  inte	  spelar	  någon	  
roll	  vilken	  kvalité	  det	  är	  på	  förslagen	  i	  början	  då	  det	  är	  viktigt	  att	  få	  igång	  tänket	  
hos	  medarbetarna	  och	  att	  detta	  skulle	  bli	  grunden	  för	  arbetet	  med	  ständiga	  
förbättringar.	  

	  
Fokusera	  på	  handling	  
Det	  är	  essentiellt	  att	  någonting	  händer	  när	  förslagen	  kommer	  in	  även	  om	  inte	  
alla	  implementeras.	  Ju	  fler	  förslag	  som	  implementeras	  ju	  fler	  förslag	  kommer	  att	  
komma	  in.	  Genom	  att	  utse	  en	  person	  som	  var	  ansvarig	  samt	  en	  tidsplan	  var	  
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Kolla här vad jag 
har kommit på!

Jag har inte tid!
Måste arbeta!

grundläggande	  för	  att	  få	  det	  att	  funka.	  Namnet	  på	  den	  ansvarige	  och	  vilken	  
tidsperiod	  som	  fanns	  ska	  antecknas.	  Om	  det	  i	  vissa	  fall	  fanns	  saker	  som	  inte	  var	  
utgjorde	  under	  den	  tiden	  som	  var	  satt	  hörda	  ansvariga	  av	  sig	  till	  den	  personen	  
och	  helt	  enkelt	  frågar	  varför.	  Detta	  medför	  förtroende	  för	  systemet.	  
	  
Alla	  får	  lämna	  in	  förslag	  om	  allting,	  även	  VD	  
Det	  är	  viktigt	  att	  samtliga	  i	  företaget	  respektive	  organisationen	  är	  medvetna	  om	  
att	  alla	  får	  lämna	  förslag.	  Oavsett	  om	  personer	  har	  fått	  det	  uttalat	  mer	  än	  andra	  i	  
t.ex.	  sina	  jobbinstruktioner.	  
	  
Uppmuntra	  samarbete,	  dvs.	  att	  lämna	  in	  förslag	  tillsammans	  
Skapandet	  av	  samarbete	  medarbetarna	  emellan	  är	  viktig	  för	  att	  dels	  få	  flera	  
delaktiga	  och	  få	  mer	  input	  men	  även	  att	  inte	  skapa	  motsättningar	  emot	  varandra.	  
	  
Cheferna	  ska	  via	  sitt	  ledarskap	  stimulera	  idéer	  och	  se	  till	  att	  de	  
genomförs	  
Cheferna	  ska	  leda	  arbetet	  med	  ständiga	  förbättringar	  genom	  dialoger	  med	  sina	  
anställda	  om	  förbättringar.	  De	  ska	  även	  hjälpa	  till	  så	  att	  förbättringarna	  
genomförs.	  
	  
Se	  ständiga	  förbättringar	  som	  ett	  hjälpmedel	  för	  kommunikation	  och	  
utbildning	  
Genom	  att	  engagera	  personalen	  gällande	  ständiga	  förbättringar	  och	  låta	  de	  själva	  
sätta	  upp	  mål	  för	  deras	  grupper	  växer	  medarbetarna	  in	  i	  rollen.	  
	  
Utöver	  dessa	  punkter	  fanns	  ett	  flertal	  andra	  idéer	  och	  tankar	  till	  exempel	  att	  
belöning	  för	  förbättringsarbeten	  och	  att	  förbättringsförslag	  inte	  ska	  belönas	  med	  
pengar.	  Nilsson	  menar	  att	  det	  ingår	  i	  chefernas	  roll	  att	  motivera	  och	  hjälpa	  sina	  
medarbetare	  med	  problemlösning	  och	  genomförandet	  av	  förbättringar	  Fira	  
framgångar	  utifrån	  förbättringar	  tillsammans	  där	  alla	  får	  känna	  sig	  delaktiga,	  
använd	  fantasin.	  (Nilsson,	  2005)	  
	  
Nilsson	  hävdar	  även	  att	  det	  är	  väldigt	  lätt	  att	  avfärda	  en	  ide	  och	  samtidigt	  strypa	  
idéflödet	  i	  framtiden	  genom	  att	  chefen	  inte	  är	  lyhörd,	  öppen	  och	  positiv	  för	  
förbättringsförslag.	  En	  stor	  anledning	  varför	  förbättringsförslag	  inte	  genomförs	  
eller	  ens	  lyssnas	  på	  är	  bristen	  på	  tid	  hos	  bland	  annat	  cheferna.	  Nilsson	  menar	  att	  
detta	  oftast	  beror	  på	  fel	  prioriteringar.	  Det	  är	  viktigt	  att	  ha	  rutiner	  så	  att	  rätt	  sak	  
görs	  i	  rätt	  ordning,	  detta	  skulle	  då	  ge	  mer	  tid	  för	  annat.	  Det	  är	  väldigt	  viktigt	  att	  
delegera	  ut	  ansvaret	  på	  sina	  medarbetare	  då	  dessa	  själva	  får	  ta	  reda	  på	  fakta	  och	  
fundera	  ut	  orsakerna	  själva.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Figur	  6:	  (Nilsson,	  2005)	  
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3.5 Förutsättningar	  för	  framgångsrikt	  förbättringsarbete	  
	  
Detta	  kapitel	  presenterar	  en	  sammanfattning	  av	  den	  genomförda	  
informationssamlingen	  i	  den	  teoretiska	  referensramen.	  Sammanfattningen	  är	  
indelad	  i	  10	  förutsättningar	  för	  att	  lyckas	  med	  ett	  ständigt	  förbättringsarbete.	  
	  
	  
Litteraturstudien	  och	  intervjun	  av	  Sven	  Hamrefors	  har	  bidragit	  till	  att	  författaren	  
har	  identifiera	  ett	  antal	  förutsättningar	  för	  att	  lyckas	  med	  ett	  ständigt	  
förbättringsarbete.	  Studierna	  har	  visat	  att	  dessa	  delar	  har	  ofta	  en	  samverkande	  
funktion	  och	  saknas	  någon	  del	  påverkas	  de	  andra	  negativt.	  Med	  detta	  som	  grund	  
är	  det	  viktigt	  att	  värdera	  samtliga	  faktorer	  lika.	  	  
	  
Att	  vara	  framgångsrik	  inom	  samtliga	  delar	  av	  förbättringsverksamhet	  kräver	  
enormt	  mycket	  arbete	  och	  uppstår	  inte	  över	  en	  natt.	  Det	  som	  redovisas	  nedan	  
fungerar	  i	  allmänhet	  för	  alla	  organisationer,	  dock	  är	  vissa	  av	  dem	  både	  lättare	  
och	  svårare	  att	  uppnå	  beroende	  på	  storleken	  av	  organisationen.	  	  
	  

3.5.1 Procedur	  

Här	  infinner	  sig	  strukturen	  och	  rutinerna	  kring	  förbättringsarbetet.	  Om	  ständiga	  
förbättringar	  ska	  fungera	  måste	  rutiner	  och	  strukturer	  tas	  fram	  som	  gör	  att	  
förbättringsarbetet	  blir	  rutinmässigt.	  Hit	  hör	  även	  hur	  tydligt	  det	  är	  med	  de	  olika	  
rollerna	  som	  finns	  vid	  förbättringsarbete.	  Detta	  för	  att	  förbättringsarbetet	  ska	  
lyckas	  överhuvudtaget	  men	  även	  för	  att	  ge	  rätt	  personer	  erkännandet.	  Detta	  är	  
en	  fundamental	  bit	  för	  att	  säkerställa	  det	  fortlöpande	  arbetet	  och	  att	  man	  
uppmuntras	  till	  att	  lämna	  fler	  förbättringsförslag	  

3.5.2 Utbildning	  

Utbildningar	  innehåller	  indikatorer	  som	  influerar	  medarbetarna	  inom	  såväl	  hur	  
man	  själv	  ska	  jobba	  med	  ständiga	  förbättringar.	  Hur	  andra	  jobbar	  och	  hur	  man	  
borde	  jobba.	  Kunskaperna	  som	  utbildningar	  ger	  underlättar	  när	  problemlösning	  
ska	  ske.	  Genom	  diskussioner	  sprids	  även	  denna	  kunskap	  till	  flera	  och	  personalen	  
kompetensutvecklar	  varandra.	  

3.5.3 Mål	  

Målsättning	  ger	  en	  morot	  till	  förbättringsarbetet.	  Att	  ständigt	  ha	  ett	  visst	  måltal	  
är	  en	  mission	  som	  sporrar	  verksamheten	  som	  helhet	  med	  även	  på	  grupp	  och	  
individnivå.	  Utmaningarna	  som	  sätts	  upp	  ska	  inte	  vara	  ouppnåeliga	  för	  detta	  
skapar	  irritation	  och	  tas	  inte	  på	  allvar.	  Det	  är	  av	  kritisk	  relevans	  att	  
gruppmedlemmarna	  och	  medarbetarna	  får	  vara	  med	  när	  målen	  och	  de	  
eventuella	  måltalen	  sätts	  upp.	  	  
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3.5.4 Ledarskap	  

En	  ledare	  ska	  genom	  sig	  själv	  föregå	  med	  gott	  exempel.	  Ska	  själv	  lämna	  
förbättringsförslag	  och	  ska	  aktivt	  engagera	  sig	  i	  ständiga	  förbättringar.	  Både	  i	  
form	  av	  spridandet	  av	  engagemang	  men	  även	  stöttande	  när	  medarbetarna	  
behöver	  det.	  Ledaren	  ska	  även	  vara	  till	  hands	  för	  att	  utveckla	  medarbetarnas	  
arbetssituation.	  Kunskapen	  hos	  ledaren	  ska	  även	  vara	  hög	  för	  att	  stödja	  
medarbetarnas	  tankegångar	  och	  underlätta	  med	  informationsarbetet.	  

3.5.5 Ledning	  

Att	  ha	  ledningen	  i	  ryggen	  och	  att	  de	  markerar	  att	  det	  står	  bakom	  är	  oerhört	  
viktigt	  vid	  införandet	  av	  ständiga	  förbättringar.	  Det	  krävs	  oftast	  markanta	  
investeringar	  i	  form	  av	  resurser	  som	  uttrycker	  sig	  både	  i	  tid	  och	  pengar.	  Klargör	  
högsta	  ledningen	  klart	  och	  tydligt	  att	  detta	  är	  framtiden	  för	  organisationen	  
underlättar	  det	  arbetet	  markant	  och	  positiva	  tonlägen	  uppnås.	  

3.5.6 Resultat	  

Genom	  att	  visa	  resultaten	  som	  kommer	  från	  ständiga	  förbättringar	  för	  
medarbetarna	  i	  både	  statistik	  och	  i	  praktiken	  ger	  detta	  bränsle	  åt	  flera	  förslag	  
och	  förbättringar.	  Att	  hela	  tiden	  visa	  upp	  förbättringar	  som	  har	  genomförts	  
skapas	  en	  känsla	  av	  kontinuitet,	  stolthet	  och	  rutin.	  Genom	  att	  ge	  en	  direkt	  
återkoppling	  till	  medarbetarna	  syns	  fördelarna	  med	  ständiga	  förbättringar.	  
Misslyckanden	  ska	  även	  uppmärksammas	  dock	  ska	  detta	  göras	  mer	  som	  roliga	  
historier.	  Detta	  för	  att	  ta	  bort	  rädslan	  för	  att	  göra	  bort	  sig	  men	  även	  för	  att	  
misstaget	  inte	  ska	  upprepas.	  

3.5.7 Belöning	  

Medarbetarna	  ska	  känna	  att	  det	  finns	  någon	  vits	  med	  att	  jobba	  med	  ständiga	  
förbättringar.	  Framförallt	  i	  början	  för	  att	  få	  i	  gång	  medvetenheten	  och	  
engagemanget.	  Belöningarna	  ska	  inte	  vara	  individpassade	  utan	  ska	  belöna	  
gruppvis.	  Personer	  som	  vid	  upprepade	  gånger	  stöttar,	  uppmuntrar	  och	  hjälper	  
sina	  medarbetare	  med	  ständiga	  förbättringar	  ska	  även	  de	  belönas.	  

3.5.8 Uppmuntran	  

Medarbetare	  som	  inte	  får	  uppmuntran	  för	  sitt	  jobb	  och	  framförallt	  när	  det	  är	  
inom	  nya	  arbetsområden	  känner	  sig	  otrygg	  och	  kommer	  inte	  att	  kunna	  tillföra	  
organisationen	  sitt	  bästa.	  Uppmuntran	  vid	  idéer	  och	  tankar	  kring	  
förbättringsförslag	  är	  fundamental	  för	  fortskridandet	  av	  förbättringsprojekt	  och	  
det	  fortsatta	  engagemanget	  hos	  medarbetarna.	  Samtidigt	  får	  personerna	  som	  gör	  
detta	  positiva	  tankar	  från	  sina	  medarbetare.	  

3.5.9 Information	  
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Informationen	  som	  ges	  till	  medarbetarna	  inom	  sin	  handlingsmiljö	  ska	  färdas	  
mellan	  person	  till	  person	  och	  inte	  via	  någon	  länk.	  Informationen	  ska	  försöka	  
färdas	  så	  kort	  som	  möjligt.	  Återkoppling	  på	  förbättringsförslag	  ska	  ges	  så	  fort	  
som	  möjligt	  för	  att	  medarbetarna	  känner	  sig	  delaktiga.	  Det	  är	  viktigt	  att	  rätt	  
information	  går	  till	  rätt	  person	  samt	  att	  budskapet	  är	  anpassat	  till	  mottagaren	  
för	  att	  inte	  missförstånd	  ska	  uppstå.	  En	  utförlig	  beskrivning	  om	  varje	  
medarbetare	  bör	  finnas	  i	  ett	  intranät	  för	  att	  problemlösning	  ska	  underlättas	  med	  
hjälp	  av	  en	  enkel	  sökning.	  

3.5.10 Prioriteringar	  och	  engagemang	  

Här	  gäller	  det	  att	  medarbetarna	  ska	  vara	  hjälpsamma	  mot	  varandra	  och	  en	  hög	  
villighet	  att	  ställa	  upp	  även	  fast	  det	  finns	  andra	  saker	  att	  göra,	  för	  det	  kommer	  
det	  alltid	  göra.	  Här	  handlar	  det	  om	  att	  vara	  positiv	  till	  arbetet	  med	  ständiga	  
förbättringar.	  Inom	  grupperingen	  engagemang	  finner	  sig	  organisationens	  
allmänna	  inställning	  till	  ständiga	  förbättringar.	  Varje	  medarbetare	  ska	  känna	  
gruppfokus	  istället	  för	  att	  endast	  se	  deras	  arbete	  som	  ett	  en	  manna	  jobb.	  Inse	  att	  
förbättringsarbete	  är	  något	  som	  ingår	  i	  det	  vardagliga	  arbetet	  och	  inte	  något	  som	  
existerar	  när	  det	  finns	  tid	  över	  är	  ett	  måste.	  Spridningen	  av	  ständiga	  
förbättringsvärderingarna	  ska	  också	  vara	  gemena	  mans	  ansvar.	  Medarbetarna	  
ska	  vara	  engagerade	  där	  beslut	  tas	  som	  påverkar	  deras	  handlingsmiljö.	  
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4 Empiri	  
	  
Detta	  kapitel	  presenterar	  dels	  en	  nulägesanalys	  av	  ICA	  Hacksta	  Västerås	  
förbättringsarbete	  samt	  en	  sammanställning	  av	  de	  genomförda	  intervjuernas	  
resultat.	  
	  	  

4.1 Företagsbeskrivning	  
	  
ICA	  AB	  ägs	  till	  40	  %	  av	  svenskbaserade	  Hakon	  Invest	  AB	  och	  60	  %	  ägs	  av	  den	  
Nederländska	  Royal	  Ahold	  NV.	  Koncernen	  består	  av	  bolagen	  ICA	  Banken	  AB,	  ICA	  
Fastigheter	  AB,	  ICA	  Sverige	  AB,	  ICA	  Norge,	  samt	  Rimi	  Baltic(www.ica.se:	  A).	  
Koncernen	  har	  20373	  anställda	  i	  medel	  och	  en	  netto	  omsättning	  på	  93 860 MSEK 
vilket	  gör	  den	  till	  ett	  av	  norra	  Europas	  ledande	  detaljhandelsföretag(www.ica.se:	  
B).	  	  
	  
ICA	  Sverige	  AB	  är	  marknadsledande	  på	  den	  svenska	  dagligvarumarknaden.	  	  
Affärsidén	  är	  att	  fungera	  som	  en	  huvudleverantör	  till	  ICA-‐	  handlarna.	  
Handlarna	  äger	  och	  driver	  sina	  egna	  butiker	  men	  har	  avtal	  med	  ICA	  Sverige	  AB	  
som	  stöttar	  dem	  i	  form	  av	  effektivisering,	  försäljning,	  samlad	  
marknadskommunikation	  samt	  centrala	  inköp(www.ica.se:	  A).	  	  
	  
Inom	  ICA	  Sverige	  AB:s	  centrala	  inköpsfunktion	  finns	  en	  gedigen	  
logistikorganisation.	  Organisationen	  är	  uppdelad	  på	  tre	  distributionsenheter	  
(Borlänge,	  Kallhäll	  och	  Kungälv)	  samt	  två	  centrallager	  (Västerås	  och	  
Helsingborg).	  Varje	  lagerenhet	  har	  en	  lokal	  logistikchef	  som	  alla	  rapporterar	  till	  
en	  central	  chef	  för	  logistikdriften(www.ica.se:	  C).	  
	  
För	  att	  lättare	  strukturera	  och	  organisera	  förbättringsarbetet	  har	  ICA	  Hacksta	  
nyligen	  köpt	  in	  ett	  program	  från	  C2	  Management.	  Med	  hjälp	  av	  programmet	  kan	  
man	  tydligt	  se	  tidigare	  likande	  projekt,	  samt	  ta	  ut	  statistik	  inom	  önskat	  område.	  
En	  projektbeskrivning	  med	  ansvarig,	  slutdatum	  och	  vem	  som	  kom	  med	  förslaget	  
kan	  tydligt	  utläsas.	  Några	  av	  kunderna	  som	  C2	  Management	  har	  idag	  är	  ABB,	  
Astra	  Zeneca,	  Clarion	  Hotels	  och	  nu	  även	  ICA	  AB	  (www.c2management.se).	  
	  

4.2 Nulägesanalys	  av	  ICA	  Hackstas	  förbättringsarbete	  
	  
Förslagslåda	  
I	  dagsläget	  finns	  det	  en	  förslagslåda	  där	  alla	  medarbetare	  kan	  lämna	  
förbättringsförslag.	  Denna	  låda	  används	  ytterst	  sällan	  men	  det	  finns	  ingen	  
konkret	  statistik	  över	  förslagen	  som	  kommer	  in.	  Det	  finns	  en	  symbolisk	  belöning	  
i	  form	  av	  biocheckar	  eller	  trisslotter	  kopplade	  till	  inlämnat	  förbättringsförslag.	  	  
	  
Veckomöten	  
Veckomöten	  förekommer	  regelbundet	  antingen	  en	  halvtimme	  per	  vecka	  eller	  en	  
timme	  varannan	  vecka	  beroende	  på	  vad	  gruppchefen	  i	  samråd	  med	  
medarbetarna	  beslutar.	  Dessa	  möten	  är	  det	  enda	  tillfället	  som	  hela	  
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arbetsgruppen	  är	  samlad	  tillsammans	  med	  gruppchefen.	  Syftet	  med	  mötet	  är	  att	  
chefen	  med	  hjälp	  av	  ett	  generellt	  bildspel	  skapat	  av	  informationssamordnaren	  
ska	  ge	  information	  om	  verksamheten	  samt	  ge	  medarbetaren	  möjlighet	  att	  lyfta	  
punkter.	  Tyvärr	  så	  är	  dessa	  möten	  mer	  av	  informativ	  karaktär	  snarare	  än	  ett	  
diskussionsforum.	  Ledningen	  har	  beslutat	  om	  att	  ersätta	  veckomötena	  med	  
dagliga	  styrningsmöten	  istället	  dock	  är	  tidsplanen	  okänd.	  
	  
Dagliga	  styrningsmöten	  
Dagliga	  styrningsmöten	  även	  kallade	  skiftstartsmöten	  har	  som	  syfte	  att	  ge	  
aktuell	  information	  om	  verksamheten	  samt	  diskutera	  eventuella	  
förbättringsförslag.	  Mötet	  hålls	  för	  varje	  arbetsgrupp	  där	  medarbetarna	  samlas	  
vid	  gruppens	  whiteboardtavla	  som	  finns	  vid	  respektive	  arbetsstation.	  
Förbättringsförslag	  skrivs	  ner	  på	  post	  it	  lappar	  och	  efter	  mötet	  samlar	  respektive	  
gruppchef	  ihop	  alla	  lappar	  från	  de	  olika	  arbetsgrupperna	  och	  sätter	  upp	  dem	  på	  
en	  whiteboardtavla	  som	  är	  gemensam	  för	  hela	  avdelningen.	  	  
	  
Tavlan	  är	  indelad	  i	  en	  mall	  efter	  en	  A3	  modell	  (se	  bilaga	  C)	  som	  baseras	  på	  den	  så	  
kallade	  DMAIC	  modellen	  (se	  bild	  1).	  När	  ett	  förbättringsförslag	  uppkommer	  
beslutas	  det	  om	  det	  kan	  åtgärdas	  direkt	  eller	  om	  det	  ska	  skapas	  ett	  projekt.	  Om	  
förslaget	  leder	  till	  det	  sistnämnda	  dokumenteras	  projektet	  på	  tavlan	  och	  följer	  
därefter	  de	  fastställda	  processtegen	  enligt	  A3	  modellen.	  	  Förslagen	  och	  
problemen	  förs	  även	  in	  i	  en	  Excel	  fil	  som	  skrivs	  ut	  för	  att	  få	  en	  överblick	  över	  
samtliga	  aktiviteter.	  	  	  
	  
Tavlorna	  är	  justerade	  för	  att	  passa	  in	  på	  varje	  avdelning	  då	  mycket	  skiljer	  dem	  
åt,	  dock	  är	  grundidén	  med	  tavlorna	  densamma.	  I	  dagsläget	  är	  det	  enbart	  delar	  av	  
kringavdelningarna	  samt	  frysens	  arbetsgrupper	  som	  har	  dessa	  möten.	  
	  

	  
Figur	  7:	  Bild	  av	  en	  whiteboardtavla	  som	  används	  vid	  daglig	  styrning	  (Magnusson,	  F,	  110526).	  
	  
Kringavdelningen	  ordersupport	  består	  av	  medarbetare	  med	  förflutet	  inom	  
expedition,	  som	  fått	  kompetens	  och	  förtroende	  att	  arbete	  med	  support	  för	  
expeditörer.	  Här	  beräknas	  även	  personalbehovet	  för	  dagen	  och	  fördelningen	  
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mellan	  avdelningarna.	  Ordersupport	  har	  arbetat	  med	  dagliga	  styrningsmöten	  
sedan	  i	  början	  av	  2011,	  men	  de	  har	  ingen	  whiteboardtavla	  som	  grundar	  sig	  på	  
A3	  modellen.	  Förbättringsförslag	  tas	  upp	  muntligt	  med	  gruppchefen	  dock	  finns	  
det	  ingen	  tavla	  på	  avdelningen.	  Utöver	  dagliga	  styrningsmöten	  har	  de	  även	  
veckomöte	  en	  timme	  varannan	  vecka.	  Medarbetarna	  på	  avdelningen	  har	  daglig	  
tillgång	  till	  mail.	  	  
	  
På	  expedition	  arbetar	  majoriteten	  av	  ICA	  Hackstas	  kollektivmedarbetare.	  
Avdelningens	  ansvar	  är	  att	  plocka	  varuordar	  som	  ska	  gå	  ut	  till	  butik.	  Detta	  görs	  
med	  hjälp	  av	  en	  dator	  som	  finns	  i	  medarbetarens	  truck.	  Datorn	  visar	  vilka	  varor	  
som	  ska	  plockas,	  vilken	  mängd	  och	  vart	  de	  finns	  på	  lagret.	  Arbetet	  är	  fysiskt	  
krävande	  då	  medarbetarna	  lyfter	  mellan	  4-‐6	  ton	  per	  dag.	  Expedition	  har	  idag	  
inte	  implementerat	  de	  dagliga	  styrningsmötena,	  men	  planen	  är	  att	  dessa	  möten	  
ska	  startas	  efter	  sommaren.	  De	  har	  veckomöte	  en	  timme	  varannan	  vecka.	  
Medarbetarna	  på	  avdelningen	  har	  inte	  tillgång	  till	  mail.	  
	  
Frysen	  är	  en	  sluten	  avdelning	  där	  medarbetarna	  arbetar	  i	  -‐28°C.	  Avdelningens	  
ansvar	  är	  att	  plocka	  varuordrar	  av	  frysvaror	  som	  ska	  gå	  ut	  till	  butik.	  	  Inom	  frysen	  
finns	  ett	  flertal	  olika	  arbetsgrupper	  och	  samtliga	  grupper	  har	  väl	  fungerande	  
dagliga	  styrningsmöten.	  Arbetet	  med	  dagliga	  styrningsmöten	  följer	  det	  
fastställda	  upplägget.	  Medarbetarna	  på	  avdelningen	  har	  inte	  tillgång	  till	  mail.	  
	  

4.2.1 Procedur	  

Ordersupport	  
Ingen	  av	  respondenterna	  har	  lämnat	  in	  ett	  förbättringsförslag	  i	  förslagslådan.	  
Dock	  har	  flera	  lämnat	  in	  förslag	  via	  sin	  gruppchef.	  Problem	  och	  
förbättringsförslag	  har	  även	  kommit	  upp	  på	  veckomöten	  men	  medarbetarna	  
upplever	  att	  det	  varken	  blev	  någon	  återkoppling	  eller	  förändring	  genomförd.	  	  
	  
När	  de	  dagliga	  styrningsmötena	  vid	  årsskiftet	  implementerades	  resulterade	  
detta	  direkt	  i	  att	  fler	  problem	  och	  förslag	  på	  lösningar	  framkom	  och	  togs	  direkt	  
till	  gruppchefen.	  På	  så	  sätt	  får	  medarbetarna	  en	  snabbare	  återkoppling,	  ofta	  
redan	  nästkommande	  dag.	  Det	  upplevs	  även	  att	  om	  gruppchefen	  inte	  kan	  ge	  
respons	  direkt	  så	  får	  man	  ändå	  regelbunden	  uppdatering	  över	  hur	  situationen	  
ser	  ut.	  	  
	  
Expedition	  
Ingen	  av	  respondenterna	  har	  lämnat	  in	  ett	  förbättringsförslag	  i	  förslagslådan.	  
Förslag	  har	  heller	  inte	  lämnats	  in	  i	  skriftligen	  men	  förslag	  i	  muntlig	  form	  vid	  
veckomöten	  har	  framkommit.	  Medarbetarna	  upplever	  dock	  att	  det	  inte	  sker	  
någon	  återkoppling	  på	  dessa.	  ”Ibland	  kommer	  man	  på	  saker	  man	  skulle	  vilja	  
förbättra	  men	  dessa	  har	  man	  ju	  självklart	  lyckats	  glömma	  bort	  till	  veckomötet”	  
(citat	  medarbetare).	  	  	  
	  
Frysen	  
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Ingen	  av	  respondenterna	  kan	  minnas	  att	  de	  lämnat	  in	  några	  förbättringsförslag	  
när	  förslagslådan	  existerade	  på	  deras	  avdelning.	  Återkoppling	  upplevs	  variera	  
enormt.	  Vissa	  förslag	  får	  man	  en	  kontinuerlig	  lägesrapport	  på	  medan	  andra	  
verkar	  glömmas	  bort,	  alternativt	  att	  återkopplingstiden	  är	  väldigt	  lång.	  Det	  
upplevs	  att	  variationen	  av	  återkoppling	  verkar	  bero	  på	  vem	  som	  blir	  ansvarig	  för	  
ärendet.	  	  
	  
Ända	  sedan	  de	  dagliga	  styrningsmötena	  implementerades	  har	  väldigt	  många	  
problem	  och	  åtgärdsförslag	  framkommit,	  dock	  upplevs	  dessa	  ha	  avtagits	  
markant	  nu	  på	  slutet.	  	  
	  

4.2.2 Utbildning	  

Ordersupport	  
Ingen	  av	  medarbetarna	  har	  gått	  någon	  utbildning	  gällande	  förbättringsarbete,	  
dock	  önskar	  majoriteten	  av	  respondenterna	  att	  få	  gå	  en	  utbildning	  där	  de	  får	  lära	  
sig	  mer	  om	  hur	  och	  varför	  de	  hela	  tiden	  ska	  ha	  tankar	  mot	  förbättringshållet.	  De	  
är	  även	  intresserade	  av	  att	  höra	  hur	  andra	  inom	  ICA	  arbetar	  med	  
förbättringsarbete.	  	  
	  
Gruppchefen	  har	  heller	  inte	  gått	  någon	  utbildning	  gällande	  förbättringsarbete.	  
Han	  har	  inte	  efterfrågat	  att	  få	  gå	  någon	  utbildning	  men	  känner	  till	  att	  det	  finns	  en	  
att	  tillgå.	  När	  åtgärdsförslag	  på	  problem	  uppkommer	  delegerar	  chefen	  ut	  vissa	  av	  
dem	  på	  sina	  medarbetare	  för	  att	  de	  själva	  ska	  få	  sätta	  sig	  in	  i	  problemet	  och	  lösa	  
det.	  Det	  upplevs	  att	  det	  inte	  är	  upp	  till	  respektive	  gruppchef	  att	  få	  avgöra	  vilka	  
medarbetare	  som	  ska	  beviljas	  utbildning	  utan	  det	  är	  de	  som	  är	  budgetansvariga	  
som	  avgör	  detta.	  
	  
Expedition	  
Ingen	  av	  medarbetarna	  har	  gått	  någon	  utbildning	  gällande	  förbättringsarbete,	  
dock	  önskar	  även	  här	  majoriteten	  av	  respondenterna	  att	  få	  gå	  en	  utbildning.	  
“Tvivlar	  starkt	  på	  att	  jag	  någonsin	  kommer	  få	  gå	  då	  det	  endast	  anses	  som	  en	  
kostnadsfråga	  här	  på	  Ica”	  (citat	  medarbetare).	  	  	  
	  
Två	  av	  tre	  gruppchefer	  har	  fått	  utbildning	  inom	  förbättringsarbete	  och	  ständiga	  
förbättringar.	  De	  anser	  att	  utbildningarna	  var	  givande	  och	  ökade	  deras	  förståelse	  
över	  arbetssättet	  med	  förbättringsarbete.	  De	  ombads	  ge	  betyg	  på	  utbildningarna	  
och	  resultatet	  blev	  5	  av	  6	  avseende	  hur	  givande	  de	  var.	  
	  
Den	  tredje	  gruppchefen	  har	  inte	  gått	  någon	  utbildning	  inom	  förbättringsarbete	  
dock	  har	  han	  inte	  efterfrågat	  detta.	  ”Det	  är	  inte	  jag	  som	  bestämmer	  vem	  och	  vilka	  
som	  får	  åka	  på	  utbildning	  det	  gör	  de	  ovanför	  mig	  i	  organisationen”	  (citat	  
medarbetare).	  
	  
Frysen	  
Ingen	  av	  respondenterna	  har	  gått	  någon	  utbildning	  inom	  förbättringsarbete.	  	  Det	  
har	  dock	  har	  efterfrågats	  av	  medarbetarna	  men	  då	  fått	  avslag.	  	  
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Gruppchefen	  har	  heller	  inte	  gått	  någon	  utbildning,	  men	  detta	  har	  heller	  inte	  
efterfrågats.	  Däremot	  har	  gruppchefen	  fått	  veta	  av	  kollegor	  hur	  det	  dagliga	  
arbetet	  med	  ständiga	  förbättringar	  går	  till.	  De	  som	  har	  budgetansvar	  är	  de	  som	  
bestämmer	  vem	  som	  ska	  få	  gå	  utbildning	  (citat	  medarbetare)	  
	  

4.2.3 Mål	  

Ordersupport	  
Det	  är	  viktigt	  med	  måltal	  och	  tydliga	  mål	  i	  allmänhet	  dock	  upplevs	  det	  inte	  att	  
det	  finns	  i	  dagsläget.	  Avdelningen	  har	  inte	  fått	  några	  mätetal	  att	  gå	  efter	  när	  det	  
gäller	  ständiga	  förbättringar.	  Det	  uttrycks	  önskemål	  av	  att	  implementera	  måltal	  
främst	  för	  att	  få	  en	  överblick	  om	  hur	  just	  deras	  grupp	  jämförs	  med	  andra	  
gällande	  ständiga	  förbättringar.	  	  
	  
Expedition	  
Samtliga	  inom	  expedition	  använder	  sig	  av	  måltal	  när	  det	  gäller	  det	  dagliga	  
arbetet.	  Dessutom	  finns	  individuella	  mål	  som	  tas	  fram	  under	  
medarbetarsamtalet	  med	  gruppchefen.	  Det	  finns	  inga	  mätetal	  eller	  mål	  när	  det	  
gäller	  arbetet	  med	  ständiga	  förbättringar.	  Alla	  var	  inte	  ense	  om	  att	  det	  var	  något	  
önskvärt	  men	  majoriteten	  ville	  gärna	  ha	  detta,	  exempelvis	  för	  att	  kunna	  jämföra	  
sig	  mot	  andra	  avdelningar.	  
	  
Frysen	  
Individuella	  mål	  tas	  fram	  under	  medarbetarsamtalet	  med	  chefen.	  Måltal	  har	  även	  
satts	  upp	  för	  gruppens	  arbete	  med	  ständiga	  förbättringar	  där	  måltalet	  enligt	  
medarbetarna	  har	  satts	  alldeles	  för	  högt.	  Gruppchefen	  vill	  att	  varje	  avdelning	  ska	  
lämna	  in	  ett	  förslag	  per	  dag	  men	  det	  upplevs	  vara	  väldigt	  svårt	  om	  avdelningen	  
är	  liten.	  	  
	  
Gruppchefen	  anser	  det	  är	  oerhört	  viktigt	  med	  tydliga	  mål	  och	  måltal.	  Det	  
slutgiltiga	  målet	  är	  att	  få	  självgående	  medarbetare.	  Ett	  befintligt	  mål	  är	  att	  
hälften	  av	  förbättringsförslagen	  som	  föreslås	  ska	  lösas	  av	  medarbetarna	  själva.	  
	  

4.2.4 Ledarskap	  

Ordersupport	  
Medarbetarna	  upplever	  att	  deras	  chef	  har	  blivit	  betydligt	  bättre	  på	  att	  ta	  tillvara	  
på	  förslag	  och	  förbättringar	  sedan	  de	  dagliga	  styrningsmötena	  implementerades.	  
De	  känner	  att	  de	  har	  skälig	  koll	  på	  vad	  som	  händer	  när	  ett	  förslag	  kommer	  in.	  	  
	  
Gruppchefen	  fördelar	  ärendena	  som	  han	  anser	  att	  medarbetarna	  själva	  ska	  klara	  
av,	  medan	  de	  större	  strategiska	  frågorna	  skickas	  vidare	  upp	  i	  hierarkin.	  Utöver	  
gruppchefens	  vardagliga	  arbete	  jobbar	  han	  även	  aktivt	  med	  sidoprojekt	  inom	  
förbättringsarbete.	  Tiden	  som	  läggs	  ner	  på	  sidoprojekten	  varierar	  väldigt	  mycket	  
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då	  det	  vardagliga	  arbete	  kräver	  mer	  tid	  vid	  vissa	  tillfällen	  och	  då	  prioriteras	  
sidoprojekten	  bort.	  	  
	  
Expedition	  
Medarbetarnas	  uppfattning	  om	  hur	  deras	  chefer	  arbetar	  med	  ständiga	  
förbättringar	  varierar	  stort.	  Alla	  tre	  gruppchefer	  uppmuntrar	  att	  få	  in	  förslag	  
men	  bara	  en	  är	  ute	  och	  frågar	  i	  det	  dagliga	  arbetet.	  De	  andra	  två	  väntar	  på	  att	  få	  
den	  informationen	  vid	  veckomötena.	  
	  
Samtliga	  gruppchefer	  har	  haft	  sidoprojekt	  utöver	  de	  arbetsinstruktioner	  som	  
ingår	  i	  tjänsten.	  Dock	  varierar	  detta	  väldigt	  mycket	  då	  cheferna	  själva	  måste	  hitta	  
dessa	  sidoprojekt,	  och	  då	  projektdeltagandet	  är	  helt	  frivilligt	  startas	  projekten	  
sporadiskt	  när	  det	  finns	  tid	  över.	  Två	  av	  gruppcheferna	  är	  sysselsatta	  i	  flera	  
sidoprojekt	  som	  fortlöper	  hela	  tiden	  medan	  den	  tredje	  tar	  ett	  projekt	  i	  taget	  för	  
att	  slutföra	  det	  och	  sedan	  börja	  med	  nästa.	  	  
	  
Frysen	  
Medarbetarna	  är	  osäkra	  på	  hur	  gruppchefen	  arbetar	  med	  ständiga	  förbättringar	  
utöver	  det	  som	  framgår	  i	  rutinerna	  av	  de	  dagliga	  styrningsmötena.	  Uppmuntran	  
till	  att	  lämna	  förslag	  kommer	  via	  måltalet	  ”ett	  förslag	  om	  dagen”	  dock	  sker	  ingen	  
egen	  insamling	  av	  förslag	  i	  det	  dagliga	  arbetet.	  Gruppchefen	  arbetar	  med	  
sidoprojekt	  där	  förbättringsförslag	  delegeras	  direkt	  till	  dem	  som	  de	  anser	  är	  
ansvariga	  för	  området.	  	  
	  

4.2.5 Ledning	  

Ordersupport	  
Medarbetarna	  fick	  information	  om	  att	  deras	  avdelning	  skulle	  börja	  arbeta	  med	  
dagliga	  styrningsmöten	  via	  ett	  informationspaket	  som	  presenterades	  på	  ett	  
veckomöte	  runt	  årsskiftet.	  Informationspaketet	  var	  som	  vanligt	  10-‐15	  min	  långt	  
och	  därefter	  kom	  frågor	  upp	  till	  ytan	  om	  såsom	  tidsplan,	  hur	  det	  ska	  funka	  i	  
praktiken.	  Gruppcheferna	  hade	  inte	  fått	  någon	  mer	  information	  än	  det	  som	  kom	  
via	  paketet.	  	  
	  
Expedition	  	  
Informationspaketet	  skickades	  ut	  till	  hela	  huset	  samtidigt	  men	  expedition	  har	  
inte	  implementerat	  dagliga	  styrningsmötena.	  De	  hade	  vid	  det	  tillfället	  ett	  flertal	  
frågor	  om	  dessa	  möten	  som	  gruppchefen	  då	  inte	  kunde	  svara	  på	  då	  de	  inte	  fått	  
någon	  mer	  information.	  Medarbetarna	  har	  idag	  glömt	  bort	  vad	  
informationspaketet	  innehöll	  och	  de	  vet	  inte	  vad	  som	  händer	  nu	  framöver.	  
Däremot	  har	  ryktesspridningen	  tagit	  fart	  och	  osäker	  information	  har	  spridits	  om	  
hur	  det	  påverkar	  det	  dagliga	  arbetet.	  	  
	  
Frysen	  
Medarbetarna	  började	  se	  förändringar	  runt	  om	  i	  frysen	  och	  förstod	  inte	  riktigt	  
vad	  som	  höll	  på	  att	  ske.	  Sedan	  kom	  det	  fram	  att	  lagerchefen	  för	  frysen	  hade	  varit	  
på	  studiebesök	  på	  ICA	  lagret	  i	  Helsingborg	  och	  sett	  hur	  de	  arbetar	  med	  ständiga	  
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förbättringar	  något	  som	  han	  då	  började	  implementera	  i	  Västerås.	  Efter	  några	  
månader	  kom	  det	  generella	  informationspaketet	  ut	  där	  varje	  medarbetare	  blev	  
informerade	  om	  det	  nya	  upplägget.	  
	  

4.2.6 Resultat	  

Ordersupport	  
I	  samband	  med	  starten	  av	  dagliga	  styrningsmöten	  genomfördes	  en	  
genomlysning	  där	  man	  samlade	  in	  alla	  problem	  som	  var	  kopplade	  till	  
avdelningen.	  Problemen	  sammanställdes	  i	  en	  aktivitetslista	  och	  till	  varje	  
problem	  utsågs	  en	  ansvarig	  för	  en	  åtgärd.	  Aktivitetslistan	  gås	  igenom	  vid	  
veckomötena.	  Medarbetarna	  upplever	  dock	  ett	  visst	  dubbelarbete	  då	  man	  inte	  
tar	  hänsyn	  till	  de	  förbättringar	  som	  redan	  genomförts	  vid	  de	  dagliga	  
styrningsmötena.	  	  
	  
Expedition	  
Här	  förs	  varken	  någon	  aktivitetslista	  eller	  någon	  logglista	  med	  
förbättringsförslag.	  De	  eventuella	  förslagen	  som	  kommer	  upp	  behandlas	  med	  
medarbetaren	  personligen.	  Ingen	  statistik	  förs	  och	  väldigt	  sällan	  blir	  resultaten	  
synliga	  för	  resten	  av	  gruppen	  än	  mindre	  resten	  av	  huset.	  	  
	  
Frysen	  
Här	  skrivs	  alla	  projekt	  upp	  på	  whiteboardtavlan.	  De	  större	  förslagen	  förs	  in	  i	  en	  
logglista	  som	  alla	  kan	  se	  klart	  och	  tydligt.	  Logglistan	  visar	  vem	  som	  är	  ansvarig	  
för	  ärendet,	  vem	  som	  lämnade	  in	  det	  och	  om	  ärendet	  är	  avslutat	  eller	  fortgår.	  De	  
större	  förslagen	  som	  kräver	  hjälp	  av	  högre	  instanser	  loggas	  i	  en	  aktivitetslista	  i	  
väntan	  på	  besked.	  Återkopplingen	  sker	  kontinuerligt	  då	  det	  räcker	  att	  gå	  till	  
tavlan	  för	  att	  se	  vad	  som	  händer.	  Dock	  upplevs	  ibland	  att	  listan	  uppdateras	  för	  
sällan.	  	  
	  

4.2.7 Belöning	  

Ordersupport	  
En	  gruppchef	  poängterade	  att	  han	  känner	  till	  ett	  fall	  där	  en	  medarbetare	  har	  
belönats	  för	  ett	  förbättringsförslag,	  dock	  känner	  ingen	  av	  medarbetarna	  till	  
detta.	  Det	  förklarades	  att	  det	  viktigaste	  är	  att	  se	  att	  det	  verkligen	  görs	  något	  åt	  de	  
problem	  som	  påpekas.	  Att	  se	  samma	  problem	  upprepas	  gång	  på	  gång	  upplevs	  
väldigt	  irriterande.	  Den	  form	  av	  belöning	  som	  anses	  vara	  bäst	  är	  själva	  
återkopplingen	  till	  problemet	  och	  att	  få	  känna	  att	  man	  är	  en	  del	  av	  lösningen.	  
Något	  som	  framkommer	  är	  att	  det	  skulle	  vara	  motiverande	  att	  kunna	  belönas	  
med	  ökat	  ansvar	  och	  alternativa	  karriärmöjligheter.	  Gemensamt	  för	  
respondenterna	  är	  att	  de	  ställer	  sig	  positivt	  till	  att	  belönas	  för	  förslag.	  
	  
Expedition	  
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En	  gruppchef	  för	  expedition	  uttryckte	  sig	  osäker	  om	  belöningar	  för	  
förbättringsförslag	  då	  dessa	  eventuellt	  kunde	  utnyttjas	  i	  form	  av	  dåliga	  förslag.	  
Men	  samtidigt	  insåg	  han	  och	  de	  andra	  gruppcheferna	  att	  en	  belöning	  var	  av	  en	  
positiv	  natur	  och	  något	  som	  var	  nödvändigt.	  Dock	  gick	  de	  isär	  om	  hur	  dessa	  
skulle	  belönas.	  En	  gruppchef	  ansåg	  att	  den	  bästa	  belöningen	  var	  att	  få	  möjlighet	  
att	  klättra	  medan	  andra	  såg	  det	  mera	  som	  en	  ekonomisk	  kompensation	  dock	  
med	  hjälp	  av	  semesterdagar	  i	  stället	  för	  rena	  pengar.	  Samtliga	  medarbetare	  inom	  
expedition	  ansåg	  att	  belöningar	  var	  något	  positivt	  och	  skulle	  sporra	  arbetet	  med	  
att	  få	  in	  förslag	  och	  höja	  engagemanget	  totalt	  i	  huset.	  
	  
Frysen	  
Medarbetarna	  i	  frysen	  är	  positiva	  till	  belöning	  kopplad	  till	  förbättringsförslag	  
men	  som	  en	  uttryckte	  sig;	  ”ICA	  kan	  börja	  med	  att	  ta	  förslagen	  seriöst	  och	  ge	  en	  
snabb	  återkoppling,	  det	  är	  ändå	  det	  man	  har	  varit	  ute	  efter,	  och	  det	  är	  ICA	  
generellt	  dåliga	  på”.	  Det	  framkommer	  dock	  önskan	  om	  att	  hela	  gruppen	  eller	  
avdelning	  ska	  belönas	  och	  inte	  bara	  den	  enskilda	  individen.	  Ofta	  så	  diskuteras	  
förslag	  medarbetare	  emellan	  på	  raster	  och	  dylikt	  där	  flera	  olika	  medarbetare	  
kommer	  med	  input.	  	  
	  

4.2.8 Uppmuntran	  

Ordersupport	  
”Här	  på	  Ica	  får	  man	  ofta	  höra	  när	  något	  gått	  dåligt,	  men	  aldrig	  någonting	  gjorts	  
bra”	  (citat	  medarbetare).	  Flera	  medarbetare	  uttryckte	  sig	  att	  misstag	  höjs	  upp	  
och	  förstoras	  för	  att	  medarbetarna	  ska	  inse	  allvaret.	  Detta	  anses	  okej	  om	  det	  
fungerade	  när	  det	  motsatta	  skedde.	  	  
	  
Detta	  gör	  det	  dock	  inte	  då	  det	  är	  sällsynt	  med	  en	  dunk	  i	  ryggen	  för	  ett	  väl	  utfört	  
arbete.	  Ofta	  lämnas	  man	  också	  ensam	  när	  man	  blivit	  tilldelad	  ett	  ärende	  att	  
undersöka,	  vilket	  försvårar	  uppgiften	  enormt	  när	  oklarheter	  uppstår.	  
Uppmuntran	  vid	  förbättringsarbete	  sker	  när	  de	  ska	  samlas	  in	  men	  inte	  medan	  de	  
fortskrider,	  då	  blir	  det	  mer	  ”hur	  ligger	  det	  till?”	  ”Hur	  kommer	  det	  bli?”	  ”Är	  den	  
avklarad?”	  	  
	  
Expedition	  
Medarbetarna	  på	  expedition	  anser	  även	  de	  att	  uppmuntran	  när	  det	  gäller	  det	  
dagliga	  arbetet	  är	  sällsynt.	  När	  något	  gått	  fel	  får	  man	  höra	  detta	  ett	  flertal	  gånger	  
och	  det	  verkar	  inte	  glömmas	  heller.	  Uppmuntran	  när	  det	  gäller	  
förbättringsarbete	  sker	  i	  form	  av	  att	  man	  blir	  tilldelad	  uppdraget	  själv	  för	  att	  
därefter	  försöka	  lösa	  problemet	  med	  information	  som	  man	  införskaffat	  på	  egen	  
hand.	  
	  
Frysen	  
Medarbetarna	  upplever	  att	  flertalet	  förbättringsförslag	  inte	  tagits	  på	  allvar	  och	  
förts	  vidare.	  Ingen	  förklaring	  gavs	  och	  detta	  har	  gjort	  så	  att	  medarbetarna	  tappat	  
motivationen	  att	  anstränga	  sig	  med	  att	  komma	  på	  förbättringsförslag.	  
Uppmuntran	  från	  gruppchefen	  är	  obefintlig	  och	  detta	  har	  spridits	  bland	  
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medarbetarna	  och	  irritation	  har	  byggts	  upp	  mot	  det	  nya	  systemet	  med	  dagliga	  
styrningsmöten.	  	  
	  

4.2.9 Information	  

Ordersupport	  
Avdelningen	  anser	  att	  mailen	  är	  deras	  främsta	  informationskälla.	  Här	  kan	  de	  
kolla	  på	  den	  information	  som	  berör	  just	  dem	  men	  även	  mer	  generellt	  för	  hela	  
huset.	  Det	  viktigaste	  är	  att	  detta	  kan	  göras	  när	  de	  själva	  har	  tid.	  Den	  information	  
som	  intresserar	  är	  sån	  som	  berör	  dem	  direkt.	  Allt	  som	  påverkar	  deras	  direkta	  
arbetssituation.	  De	  anser	  även	  att	  gruppchefen	  är	  deras	  näst	  viktigaste	  
informationskälla	  som	  ger	  informationsutbyte	  vid	  de	  dagliga	  styrningsmötena	  
samt	  vid	  veckomötena.	  	  
	  
Informationspaketet	  anses	  vara	  lite	  för	  lång	  då	  mycket	  av	  veckomötets	  tid	  går	  åt	  
till	  information	  som	  kanske	  inte	  påverkar	  de	  direkt.	  Förslag	  om	  att	  få	  
höjdpunkter	  från	  varje	  lager	  en	  gång	  i	  månaden	  i	  bildspelet	  skulle	  främja	  
gemenskapen	  sinsemellan	  lagren.	  Dessa	  höjdpunkter	  ska	  gälla	  rekord	  av	  olika	  
slag,	  byggnationer,	  samt	  förbättringsförslag	  som	  varit	  framgångsrika.	  Utöver	  
mailen	  och	  gruppchefen	  upplevs	  lagertv:n	  och	  Hackstabladet	  vara	  de	  
informationskanaler	  som	  ger	  mest.	  	  
	  
Expedition	  
Här	  anser	  samtliga	  respondenter	  att	  gruppchefen	  är	  deras	  främsta	  
informationskanal.	  Denna	  nyttjas	  dock	  endast	  när	  det	  är	  veckomöten	  eller	  när	  de	  
eventuellt	  blir	  inkallade	  för	  antingen	  medarbetarsamtal	  eller	  något	  som	  gått	  fel.	  
Informationen	  som	  de	  önskar	  få	  på	  dagliga	  styrningsmötena	  i	  framtiden	  är;	  läget	  
i	  huset,	  om	  det	  är	  mycket	  att	  göra,	  vilket	  kan	  leda	  till	  övertid	  eller	  tvärtom.	  	  
	  
Vid	  veckomötena	  önskar	  de	  få	  mer	  information	  om	  vad	  som	  påverkar	  dem	  och	  
inte	  så	  mycket	  generell	  information.	  De	  upplever	  att	  lagertv:n	  och	  Hackstabladet	  
är	  deras	  främsta	  informationskanaler.	  Dock	  är	  lagertv:n	  alltför	  ofta	  avstängd,	  
”om	  lagertvn	  är	  avstängd	  bevisar	  det	  bara	  att	  det	  är	  lugnt,	  är	  den	  på	  ligger	  huset	  
pyrt	  till”	  (citatet	  medarbetare).	  Lagertv:n	  uppdateras	  för	  sällan	  och	  då	  går	  man	  
hellre	  till	  kollegor	  som	  har	  möjlighet	  att	  ta	  reda	  på	  läget	  i	  huset	  själva.	  
	  
Frysen	  
Gruppchefen	  upplevs	  vara	  den	  främsta	  informationskällan.	  Den	  mesta	  
informationen	  kommer	  vid	  veckomötena	  dock	  anses	  det	  vara	  för	  generell	  
information	  och	  den	  information	  som	  berör	  dem	  direkt	  är	  för	  liten.	  ”Det	  skulle	  
vara	  roligt	  med	  ett	  tema	  som	  följdes	  upp	  varje	  vecka/månad	  där	  
förbättringsförslag	  och	  roliga	  händelser	  lyfts	  upp”	  (citat	  medarbetare).	  Lagertv:n	  
upplevs	  vara	  den	  näst	  bästa	  informationskällan	  men	  den	  är	  ur	  funktion	  väldigt	  
ofta	  och	  uppdateras	  sällan.	  Hackstabladet	  läses	  på	  rasterna	  och	  luncherna	  och	  
anses	  vara	  en	  avslappnad	  tidning	  där	  det	  kan	  vara	  kollegor	  som	  är	  med.	  
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4.2.10 Prioriteringar	  och	  engagemang	  

Ordersupport	  
Medarbetarna	  är	  positivt	  inställda	  till	  de	  dagliga	  styrningsmötena.	  En	  känsla	  av	  
väsentlig	  förbättring	  av	  den	  vanliga	  arbetssituationen	  uttrycktes	  gentemot	  hur	  
det	  var	  innan.	  Genom	  att	  inse	  att	  förbättringar	  är	  något	  som	  ska	  ingå	  i	  det	  dagliga	  
arbetet	  kommer	  det	  flera	  förslag	  och	  dessa	  följs	  upp	  och	  återkopplas	  till	  de	  
inblandade.	  En	  ökad	  gruppkänsla	  upplevs	  där	  förbättringar	  genomförs	  för	  att	  
gruppen	  ska	  få	  det	  bättre	  och	  inte	  bara	  förbättra	  för	  en	  individ.	  Gruppchefen	  har	  
blivit	  mycket	  bättre	  på	  att	  lyssna	  och	  ge	  återkoppling	  till	  de	  förslag	  som	  kommer	  
in.	  	  
	  
Expedition	  
Generellt	  upplevs	  en	  negativ	  inställning	  till	  de	  framtida	  förändringarna.	  Dock	  
uttrycktes	  det	  positiva	  tankar	  då	  det	  blir	  fler	  kontinuerliga	  träffar	  med	  
gruppchefen,	  samt	  att	  gruppen	  kommer	  att	  träffas	  oftare	  och	  inte	  bara	  på	  
veckomötena.	  Tankar	  angående	  deras	  egen	  möjlighet	  att	  påverka	  deras	  egen	  
arbetssituation	  kom	  också	  fram	  men	  avfärdades	  snabbt	  som	  ”önsketänkande”.	  	  
	  
Frysen	  
I	  frysen	  var	  medarbetarna	  först	  likgiltiga	  till	  de	  inledande	  förändringarna	  
gällande	  ständigt	  förbättringsarbete.	  Däremot	  insåg	  de	  när	  arbetet	  väl	  kom	  
igång,	  att	  detta	  var	  något	  positivt	  för	  alla	  inblandade.	  Gruppkänslan	  är	  stärkt	  då	  
man	  träffar	  varandra	  oftare.	  Dock	  är	  inte	  gruppchefen	  närvarande	  vid	  varje	  
arbetsstation	  där	  dagliga	  styrningsmöten	  hålls	  och	  får	  då	  inte	  den	  personliga	  
feedbacken	  som	  behövs.	  Gruppchefen	  upplevs	  vara	  för	  upptagen	  med	  sitt	  dagliga	  
arbete.	  
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5 Analys	  
	  
Detta	  kapitel	  presenterar	  författarens	  analys	  över	  hur	  ICA	  Hacksta	  arbetar	  med	  
ständiga	  förbättringar	  gentemot	  vad	  teorin	  säger.	  
	  

5.1 Procedur	  
	  
Intervjuerna	  bekräftar	  vad	  teorin	  påpekar	  är	  viktigt	  när	  man	  arbetar	  med	  
ständiga	  förbättringar,	  nämligen	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  det	  finns	  en	  tydlig	  struktur	  
och	  arbetsfördelning.	  	  
	  
Förbättringsförslag	  förekommer	  betydligt	  oftare	  i	  frysen	  där	  en	  struktur	  finns	  
och	  rutinerna	  är	  fastställda	  och	  följs.	  Det	  framkom	  dock	  att	  det	  skett	  en	  
förslagsminskning	  den	  senaste	  tiden,	  och	  det	  beror	  förmodligen	  på	  att	  
återkopplingstiden	  är	  för	  lång.	  Enligt	  teorin	  är	  det	  viktigt	  att	  återkoppling	  sker	  
personligen	  och	  snabbt	  då	  det	  annars	  finns	  en	  risk	  att	  engagemanget	  för	  
förbättringsarbete	  minskar.	  På	  ordersupport	  verkar	  detta	  fungera	  bra	  då	  man	  
delar	  ut	  uppdragen	  på	  medarbetarna	  så	  de	  själva	  får	  söka	  efter	  en	  lösning	  på	  
problemet	  eller	  skaffa	  bakomliggande	  information.	  Det	  är	  viktigt	  att	  den	  som	  
utses	  som	  ansvarig	  förstår	  vikten	  av	  att	  både	  återkoppla	  till	  medarbetaren	  som	  
kommit	  med	  förslaget,	  men	  även	  till	  resten	  av	  huset.	  	  	  
	  
Förslagslådan	  fungerar	  inte	  såsom	  den	  är	  tänkt	  och	  det	  kan	  bero	  på	  att	  arbetet	  
med	  att	  komma	  på	  förbättringsförslag	  blir	  separerat	  från	  det	  vardagliga	  arbetet.	  
Expeditionsgrupperna	  har	  inte	  börjat	  med	  sina	  dagliga	  styrningsmöten	  än	  och	  då	  
många	  problem	  och	  förslag	  tycks	  glömmas	  bort	  i	  väntan	  på	  veckomötena	  
kommer	  de	  aldrig	  upp	  till	  ytan.	  Återigen	  riskerar	  förbättringsförslagen	  precis	  
som	  teorin	  säger,	  bli	  separerat	  från	  det	  vardagliga	  arbetet.	  
	  

5.2 Utbildning	  
	  
Vad	  det	  gäller	  utbildning	  inom	  hur	  och	  varför	  man	  ska	  arbeta	  med	  ständiga	  
förbättringar	  varierar	  mellan	  avdelningarna.	  Enligt	  teorin	  bör	  medarbetarna	  få	  
en	  utbildning	  som	  ger	  alla	  en	  grund	  i	  hur	  verksamheten	  vill	  arbeta	  med	  ständiga	  
förbättringar.	  Detta	  förekommer	  inte	  på	  ICA	  idag.	  Vad	  det	  gäller	  gruppcheferna	  
verkar	  det	  vara	  upp	  till	  individen	  själv	  att	  avgöra	  huruvida	  denne	  ska	  delta	  på	  
utbildningarna	  eller	  inte.	  Lämpligen	  bör	  alla	  medarbetare	  gå	  en	  obligatorisk	  
grundkurs	  vad	  det	  gäller	  ständiga	  förbättringar	  så	  att	  alla	  förstår	  innebörden	  av	  
arbetet.	  Dessutom	  bör	  alla	  chefer	  gå	  en	  djupare	  utbildning,	  då	  dessa	  ska	  stötta	  
medarbetarna	  i	  förbättringsarbetet.	  Ett	  alternativ	  är	  även	  att	  medarbetare	  utan	  
chefsposition	  kan	  få	  möjligheten	  att	  bli	  specialister	  inom	  förbättringsarbete	  för	  
att	  på	  så	  sätt	  minska	  arbetsbelastningen	  på	  gruppchefen.	  	  
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5.3 Mål	  
	  
Enligt	  teorin	  är	  tydliga	  mål	  en	  nödvändighet	  vi	  arbete	  med	  ständiga	  
förbättringar,	  detta	  för	  att	  det	  ska	  finnas	  något	  att	  sträva	  efter.	  Mål	  ska	  fungera	  
som	  en	  morot.	  	  Det	  är	  viktigt	  att	  målen	  är	  nåbara	  och	  inte	  sätts	  för	  högt	  då	  det	  i	  
så	  fall	  finns	  en	  risk	  att	  medarbetarna	  tappar	  intresset.	  	  
	  
Frysen	  är	  den	  enda	  avdelning	  som	  har	  fastställt	  mål	  och	  mätetal	  för	  arbetet	  med	  
ständiga	  förbättringar	  och	  detta	  bevisar	  att	  de	  kommit	  längst	  med	  arbetet.	  De	  
fördelar	  förslagen	  som	  kommer	  in	  på	  medarbetarna	  själva	  och	  vilket	  ger	  dem	  
mer	  kunskap	  om	  ämnet.	  Mål	  och	  mätetal	  ska	  diskuteras	  fram	  tillsammans	  för	  att	  
förhindra	  att	  dessa	  orealistiska,	  de	  bör	  också	  kunna	  mätas	  både	  på	  individ	  -‐och	  
gruppnivå.	  Vad	  det	  gäller	  delegering	  och	  fördelning	  av	  inkomna	  förslag	  fungerar	  
detta	  även	  på	  ordersupport,	  dock	  bör	  både	  de	  och	  expeditionsavdelningarna	  
fastställa	  mål	  och	  mätetal.	  
	  

5.4 Ledarskap	  
	  
Enlig	  teorin	  är	  det	  viktigt	  att	  ledarna	  föregår	  med	  gott	  exempel	  vad	  det	  gäller	  
förbättringsarbete.	  Att	  göra	  arbetet	  till	  en	  del	  av	  det	  vardagliga	  arbetet	  är	  en	  
förutsättning	  och	  detta	  kan	  man	  enkelt	  göra	  genom	  att	  dagligen	  gå	  ut	  i	  
verksamheten	  och	  efterfråga	  förbättringsförslag.	  
	  
Få	  av	  medarbetarna	  känner	  till	  hur	  deras	  chefer	  arbetar	  med	  ständiga	  
förbättringar.	  Detta	  måste	  förbättras	  väsentligt	  då	  det	  är	  oerhört	  viktigt	  att	  de	  
upplevs	  som	  bra	  ledare	  som	  föregår	  med	  gott	  exempel.	  	  
	  
Gruppchefernas	  egna	  förslag	  bör	  också	  gå	  via	  den	  fastställda	  A3	  modellen	  för	  att	  
visa	  medarbetarna	  att	  systemet	  fungerar.	  Samtliga	  gruppchefer	  upplevs	  
uppmuntra	  medarbetarna	  till	  att	  lämna	  förslag	  men	  endast	  en	  går	  faktiskt	  ut	  i	  
verksamheten	  och	  efterfrågar	  förbättringsförslag.	  Även	  detta,	  relativt	  enkla	  sätt,	  
engagerar	  personalen	  och	  motiverar	  dem	  att	  tänka	  i	  förbättringsbanor.	  	  
	  

5.5 Ledning	  
	  
En	  förutsättning	  enligt	  teorin	  är	  det	  viktigt	  att	  arbetet	  med	  ständiga	  
förbättringar	  är	  förankrat	  hos	  ledningen.	  Förankringen	  måste	  vara	  väl	  synlig	  för	  
alla	  medarbetare.	  
	  
Frysen	  verkar	  vara	  den	  enda	  avdelningen	  som	  fått	  reda	  på	  ursprunget	  av	  det	  
förändrade	  arbetssättet.	  De	  andra	  avdelningarna	  blev	  på	  sätt	  och	  vis	  tillsagda	  att	  
så	  här	  ska	  det	  vara,	  utan	  någon	  grund	  om	  hur	  och	  varför.	  Gruppcheferna	  borde	  
ha	  fått	  mer	  information	  än	  vad	  det	  generella	  informationspaketet	  gav	  för	  att	  
kunna	  svara	  på	  de	  följdfrågorna	  som	  kom	  från	  medarbetarna.	  	  
	  
Att	  ledningen	  står	  bakom	  beslutet	  om	  förändringarna	  är	  oerhört	  viktigt	  och	  detta	  
framgår	  inte	  tillräckligt	  tydligt	  med	  ett	  informationspaket	  på	  10-‐15	  minuter	  och	  
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sedan	  ingen	  vidare	  information	  eller	  uppföljning.	  Att	  expeditionsavdelningarna	  
inte	  har	  börjat	  med	  implementeringen	  leder	  logiskt	  till	  medarbetarnas	  ovisshet	  
och	  brist	  på	  engagemang	  kring	  de	  kommande	  förändringarna.	  En	  tidplan	  för	  
respektive	  avdelning	  bör	  fastställas.	  	  
	  

5.6 Resultat	  
	  
Att	  föra	  statistik	  och	  dokumentera	  genomförda	  förändringar	  ökar	  
medarbetarens	  motivation	  och	  engagemang	  att	  fortsätta	  komma	  med	  förslag.	  	  
Det	  är	  även	  enligt	  teorin	  viktigt	  att	  känna	  att	  man	  blir	  erkänd	  för	  det	  man	  
bidragit	  med.	  
	  
Hur	  många	  förbättringsförslag	  som	  kommer	  in	  från	  individer	  och	  från	  hela	  
grupper	  ger	  ett	  bra	  mätetal	  för	  hur	  aktivt	  gruppen	  och	  gruppchefen	  arbetar	  med	  
ständiga	  förbättringar.	  	  
	  
Lyckade	  projekt	  bör	  lyftas	  upp	  och	  de	  inblandade	  medarbetarna	  bör	  lyftas	  fram	  
genom	  ett	  gediget	  erkännande	  från	  organisationen.	  Dock	  bör	  även	  mindre	  
lyckade	  projekt	  tas	  tillvara	  på	  då	  dessa	  ger	  otroligt	  bra	  lärdom	  till	  kommande	  
förbättringsarbete.	  Det	  finns	  företag	  som	  skapar	  roliga	  historier	  om	  projekt	  som	  
inte	  fungerat.	  Detta	  medför	  att	  man	  kommer	  ihåg	  vad	  som	  gått	  fel	  och	  
förhoppningsvis	  minskar	  risken	  för	  upprepning	  samtidigt	  som	  man	  tar	  bort	  
rädslan	  för	  att	  misslyckas.	  
	  
Frysen	  som	  kommit	  längst	  med	  förbättringsarbetet	  bör	  bli	  bättre	  på	  att	  lyfta	  
fram	  de	  individer	  och	  de	  grupper	  som	  är	  engagerar	  sig	  mest.	  Det	  är	  viktigt	  att	  
avdelningar	  som	  inte	  startat	  med	  förbättringsarbete	  tar	  lärdom	  av	  exempelvis	  
frysen.	  Ett	  alternativ	  är	  att	  samla	  ihop	  lyckade	  projekt	  och	  skapa	  ett	  häfte	  om	  vad	  
som	  gjorts	  och	  vem	  som	  var	  ansvarig,	  dessa	  kan	  tryckas	  upp	  och	  hänga	  i	  
fikarummen.	  	  
	  

5.7 Belöning	  
	  
Teorin	  anser	  att	  belöning	  bör	  vara	  gruppanpassad	  och	  inte	  på	  individnivå.	  
Anledningen	  till	  detta	  är	  för	  att	  öka	  samarbetet	  och	  diskussioner	  gällande	  
förbättringsförslag.	  Belönas	  individer	  snarare	  än	  gruppen	  finns	  en	  risk	  att	  
medarbetare	  inte	  vågar	  lyfta	  fram	  sina	  förslag.	  Det	  här	  främjar	  även	  
gruppsammanhållningen.	  
	  
Att	  ingen	  känner	  till	  hur	  dagens	  belöningssystem	  fungerar	  visar	  att	  det	  inte	  nått	  
ut	  till	  medarbetarna.	  Det	  visar	  även	  att	  det	  inte	  använts	  tillräckligt	  ofta,	  vilket	  
kan	  resultera	  i	  en	  misstro	  att	  belöning	  överhuvudtaget	  finns.	  	  
	  
Majoriteten	  av	  medarbetarna	  påpekade	  att	  en	  belöning	  i	  sig	  var	  att	  de	  förslagen	  
alternativt	  problemen	  som	  togs	  upp	  tas	  på	  allvar	  och	  man	  får	  en	  återkoppling.	  	  
På	  så	  sätt	  känner	  medarbetaren	  att	  det	  han	  eller	  hon	  gör	  har	  betydelse.	  
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Genom	  att	  belöna	  gruppen	  eller	  avdelningen	  som	  kommer	  med	  flest	  eller	  bäst	  
förbättringsförslag	  och	  sedan	  annonserar	  ut	  detta	  i	  hela	  huset	  innebär	  att	  fler	  
grupper	  och	  avdelningar	  vill	  vara	  med	  i	  förbättringsarbetet.	  Det	  kan	  även	  
resultera	  i	  fler	  och	  bättre	  förslag	  då	  förslagen	  har	  input	  från	  flera	  källor	  innan	  
det	  förs	  upp	  på	  tavlan.	  
	  

5.8 Uppmuntran	  
	  
Enligt	  teorin	  är	  det	  viktigt	  med	  uppmuntran	  i	  det	  dagliga	  arbetet	  men	  framförallt	  
när	  medarbetare	  får	  nya	  arbetsuppgifter	  alternativt	  arbetsområden.	  
Uppmuntran	  vid	  förbättringsarbete	  är	  fundamental	  för	  engagemanget	  hos	  
medarbetare.	  	  
	  
Medarbetare	  som	  hamnar	  i	  nya	  arbetssituationer,	  såsom	  att	  hitta	  information	  
angående	  ett	  problem	  eller	  förbättring	  måste	  få	  stöttning	  från	  någon	  som	  vart	  i	  
en	  liknande	  sits	  förut.	  Detta	  ger	  medarbetarna	  motivation	  att	  fortsätta	  engagera	  
både	  sig	  själva	  och	  sina	  kollegor.	  	  
	  
Att	  gruppcheferna	  eller	  medarbetarna	  som	  blir	  inblandade	  i	  förbättringsarbeten	  
generellt	  inte	  uppmuntrar	  när	  medarbetarna	  gjort	  något	  bra	  säger	  sig	  självt	  att	  
det	  minskar	  motivationen	  att	  utsätta	  sig	  för	  samma	  situation	  igen.	  	  
	  
Att	  hela	  tiden	  bli	  påmind	  om	  sina	  misstag	  men	  inte	  sina	  bedrifter	  är	  något	  som	  
kan	  driva	  en	  medarbetare	  till	  att	  vara	  missnöjd	  på	  sin	  arbetsplats.	  Detta	  kan	  även	  
leda	  till	  att	  medarbetarens	  inställning	  sprider	  sig	  till	  kollegorna.	  	  
	  
Återigen	  är	  det	  viktigt	  att	  poängtera	  gruppchefens	  roll	  och	  även	  de	  ansvariga	  för	  
förbättringsärenden	  att	  ta	  förslagen	  som	  kommer	  in	  på	  allvar.	  Fungerar	  inte	  
förslaget	  ska	  detta	  förklaras	  för	  personen	  som	  lämnade	  in	  förslaget.	  	  
	  

5.9 Information	  
	  
Enligt	  teorin	  ska	  all	  information	  som	  påverkar	  medarbetarnas	  handlingsmiljö	  
ges	  personligen.	  Återkopplingen	  gällande	  förbättringsförslag	  ska	  hållas	  så	  kort	  
som	  möjlig	  och	  budskapet	  ska	  vara	  anpassat	  till	  mottagaren.	  
	  
Informationen	  som	  går	  mellan	  medarbetarna	  och	  gruppchefen	  upplevs	  vara	  den	  
mest	  givande	  informationsutväxlingen.	  Genom	  att	  implementera	  detta	  i	  
medarbetarnas	  handlingsmiljö	  genom	  exempelvis	  dagliga	  styrningsmöten	  
uppmuntrar	  detta	  medarbetarna	  att	  inte	  förknippa	  samtal	  med	  chefen	  som	  något	  
negativt.	  	  
	  
Information	  som	  ges	  bör	  vara	  fokuserad	  mot	  gruppen	  och	  deras	  närmaste	  miljö,	  
detta	  för	  att	  medarbetarna	  ska	  känna	  sig	  engagerade	  och	  kan	  då	  direkt	  komma	  
med	  input.	  	  
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Det	  är	  viktigt	  att	  gruppchefen	  ger	  en	  återkoppling	  i	  ärendet	  så	  fort	  som	  möjligt,	  
helst	  till	  nästa	  dagliga	  styrningsmöte.	  	  
	  
Lagertv:n	  verkar	  vara	  den	  informationskanal	  som	  når	  medarbetarna	  näst	  mest	  
efter	  gruppcheferna,	  denna	  kanal	  bör	  användas	  bättre.	  Fler	  skärmar	  kan	  sättas	  
upp	  där	  olika	  skärmarna	  visar	  olika	  information.	  De	  kan	  placeras	  på	  punkter	  där	  
det	  är	  de	  flesta	  passerar	  varje	  dag.	  Att	  den	  inte	  fungerar	  eller	  att	  den	  inte	  
uppdateras	  visar	  tydliga	  brister	  på	  strukturen	  kring	  dess	  funktion	  och	  detta	  bör	  
förbättras.	  Exempel	  på	  vad	  som	  kan	  lyftas	  fram	  är	  läget	  i	  huset	  på	  en	  skärm,	  en	  
annan	  skärm	  kan	  lyfta	  fram	  medarbetare	  som	  gett	  ett	  bra	  förbättringsförslag,	  ett	  
bildspel	  som	  visar	  höjdpunkter	  från	  andra	  lager	  kan	  även	  visas.	  	  
	  
Hackstabladet	  är	  också	  en	  informationskanal	  som	  används	  flitigt.	  Här	  finns	  det	  
redan	  en	  tidning	  som	  skulle	  kunna	  fyllas	  ut	  med	  artiklar	  om	  personer	  som	  har	  
stöttat	  vid	  förbättringsförslag	  och	  dess	  projekt.	  Att	  ingen	  nämnde	  intranätet	  som	  
en	  informationskanal	  som	  når	  dem	  beror	  antagligen	  på	  majoriteten	  av	  
expeditörerna	  inte	  har	  tillgång	  till	  det.	  Genom	  att	  uppdatera	  intranätet	  med	  en	  
sida	  om	  tidigare	  förbättringsprojekt	  och	  ge	  samtliga	  medarbetare	  tillgång	  till	  
denna	  informationskälla	  skulle	  kunna	  inspirera	  flera.	  	  
	  
En	  uppdatering	  av	  medarbetarnas	  kvalifikationer	  och	  egenskaper	  i	  registret	  som	  
finns	  på	  samtliga	  som	  jobbar	  inom	  Ica,	  kan	  underlätta	  att	  hitta	  rätt	  kompetens	  
till	  rätt	  projekt	  snabbare.	  
	  

5.10 Prioriteringar	  och	  engagemang	  
	  
Att	  medarbetare	  är	  villiga	  att	  ställa	  upp	  och	  stötta	  är	  nödvändigt	  för	  
fortskridandet	  av	  förbättringsarbete.	  Medarbetare	  och	  framförallt	  gruppchefer	  
måsta	  ta	  sig	  tid.	  Medarbetarna	  får	  även	  en	  känsla	  av	  engagemang	  om	  de	  blir	  
involverade	  i	  beslut	  som	  påverkar	  deras	  handlingsmiljö.	  
	  
Medarbetarnas	  inställning	  till	  förändringar	  gällande	  förbättringsarbetet	  kommer	  
att	  förbättras	  allteftersom	  de	  inser	  att	  de	  gynnar	  både	  företaget	  och	  dem	  själva.	  
Det	  är	  oerhört	  viktigt	  att	  kollegorna	  men	  framförallt	  gruppcheferna	  tar	  tid	  för	  
varandra	  när	  det	  behövs.	  	  
	  
Det	  bör	  undvikas	  att	  skjuta	  undan	  medarbetare	  som	  arbetar	  med	  
förbättringsprojekt	  för	  att	  man	  inte	  har	  tid.	  Förbättringsarbete	  måste	  prioriteras	  
annars	  undermineras	  engagemanget	  hos	  medarbetarna.	  Både	  engagemang	  och	  
kompetens	  sprids	  per	  automatik	  och	  om	  projekt	  leds	  enligt	  de	  fastställda	  
rutinerna	  och	  stöd	  ges	  från	  såväl	  ledningen	  som	  kollegor	  ökar	  engagemanget	  och	  
medarbetarna	  känner	  sig	  delaktiga	  och	  gör	  förbättringsarbetet	  till	  en	  del	  av	  
deras	  egen	  handlingsmiljö.	  
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6 Slutsats	  
	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  författarens	  slutsats	  baserat	  på	  de	  fastställda	  
problemformuleringarna.	  	  
	  
	  

6.1 Hur	  ska	  medarbetarna	  motiveras	  att	  lämna	  förbättringsförslag?	  
Att	  kombinera	  förutsättningarna	  är	  grunden	  för	  att	  motivera	  medarbetarna	  att	  
lämna	  förbättringsförslag.	  Engagemanget	  bör	  ses	  som	  en	  kedja	  där	  den	  endast	  är	  
så	  stark	  som	  dess	  svagaste	  länk.	  Samtliga	  hör	  ihop	  och	  måste	  kombineras	  för	  att	  
uppnå	  maximal	  effekt	  av	  arbetet	  med	  ständiga	  förbättringar.	  Att	  ha	  en	  stark	  
struktur	  där	  rutinerna	  kring	  hur	  det	  går	  till	  vid	  förbättringsprojekt	  är	  oerhört	  
viktigt	  för	  att	  arbetarna	  ska	  känna	  sig	  trygga.	  	  
	  
Jag	  rekommenderar	  att	  arbetsfördelningen	  ses	  över	  och	  arbetet	  fördelas	  ut	  på	  
medarbetarna	  för	  att	  på	  så	  sätt	  engagera	  dem	  bättre.	  Genom	  frysens	  struktur	  har	  
de	  tagit	  ett	  stort	  steg	  med	  implementerandet	  av	  verktyg	  som	  underlättar	  
förbättringsarbetet.	  	  
	  
Återkopplingen	  till	  medarbetarna	  är	  alldeles	  för	  lång	  och	  gruppcheferna	  
använder	  inte	  samma	  vägar	  i	  förbättringsarbetet	  som	  resten	  av	  medarbetarna	  
vilket	  visar	  en	  osäkerhet	  med	  systemet.	  Gruppcheferna	  bör	  visa	  hur	  de	  jobbar	  
och	  själva	  lämna	  in	  förslag	  via	  samma	  kanaler.	  Påvisandet	  att	  de	  finns	  belöningar	  
för	  förbättringsförslag	  kan	  göra	  att	  medarbetarna	  vill	  göra	  det	  flera	  gånger	  samt	  
att	  detta	  sprids.	  	  
	  
Belöningarna	  bör	  inte	  vara	  individanpassade	  utan	  de	  skall	  tillfalla	  gruppen	  eller	  
avdelningen.	  Eventuellt	  om	  det	  har	  tillsats	  en	  större	  arbetsgrupp	  för	  att	  lösa	  ett	  
projekt	  kan	  belöningen	  ges	  till	  dessa.	  	  
	  
Samtliga	  förbättringsprojekt	  som	  varit	  lyckade	  bör	  sparas	  och	  visas	  upp.	  Detta	  
kan	  göras	  i	  antingen	  Hackstabladet	  eller	  en	  separat	  tidning	  som	  alltid	  ska	  ligga	  i	  
fikarummen	  och	  lunchrummen.	  På	  så	  sätt	  blir	  medarbetarna	  alltid	  påminda	  om	  
lyckade	  projekt.	  Det	  kan	  även	  finnas	  med	  vilka	  som	  genomförde	  projektet	  för	  att	  
lyfta	  fram	  dessa	  medarbetare.	  	  
	  
En	  rekommendation	  är	  att	  det	  varje	  månad	  finns	  en	  utmärkelse	  för	  exempelvis	  
bästa	  förbättringsförslag.	  Medarbetare	  som	  visat	  störst	  drivkraft	  inom	  
förbättringsarbete,	  genom	  exempelvis	  stöttning,	  bör	  också	  lyftas	  fram.	  
	  
Det	  bör	  föras	  statistik	  på	  samtliga	  inkomna	  förslag	  och	  dessa	  kan	  sedan	  jämföras	  
för	  att	  skapa	  en	  tävlingskänsla	  mellan	  grupperna	  där	  vinnarna	  blir	  belönade.	  På	  
så	  sätt	  blir	  det	  en	  rolig	  upplevelse	  samtidigt	  som	  engagemanget	  kan	  öka.	  	  
	  
Man	  bör	  försöka	  minska	  rädslan	  för	  att	  misslyckas,	  genom	  exempelvis	  roliga	  
historier.	  Medarbetarna	  måste	  vara	  tillåtna	  att	  göra	  fel	  under	  rimliga	  marginaler.	  
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Frysen	  bör	  ses	  som	  en	  föregångare	  av	  verktyg	  som	  ska	  implementeras	  på	  kring	  
och	  expeditionsavdelningarna.	  	  
Genom	  att	  ta	  tillvara	  på	  kunskapen	  som	  redan	  finns	  på	  lagret	  om	  arbetet	  med	  
förbättringsåtgärder	  kan	  stora	  mängder	  resurser	  i	  både	  form	  av	  tid	  och	  pengar	  
sparas.	  	  
	  
Medarbetarna	  måste	  bli	  mera	  engagerade	  i	  husets	  samtliga	  avdelningar	  och	  för	  
att	  göra	  detta	  kan	  studiebesök	  anordnas	  till	  varje	  avdelning	  där	  de	  får	  en	  
presentation	  hur	  de	  arbetar.	  Detta	  ökar	  kunskapen	  och	  samhörigheten	  mellan	  
kollegorna,	  vilket	  kan	  bidrar	  till	  större	  engagemang.	  Ett	  alternativ	  är	  även	  att	  ha	  
en	  högre	  grad	  av	  omväxlande	  arbetsuppgifter.	  
	  

6.2 Vilket	  innehåll	  och	  budskap	  vill	  medarbetarna	  ha	  för	  att	  inspireras	  av	  
förbättringarna?	  

	  
Medarbetarna	  vill	  ha	  information	  som	  framförallt	  påverkar	  deras	  handlingsmiljö.	  
De	  måste	  till	  en	  viss	  utsträckning,	  få	  engageras	  i	  beslutstagandet	  som	  påverkar	  
dem.	  	  
	  
Informationen	  ska	  vara	  anpassad	  efter	  mottagarna,	  med	  andra	  ord	  ska	  ingen	  
tung	  statistik	  meddelas	  då	  detta	  inte	  kan	  kopplas	  in	  i	  deras	  handlingsmiljö.	  Gör	  
om	  statistiken	  till	  något	  som	  de	  själva	  arbetar	  med.	  	  
	  
Visa	  då	  och	  nuläge	  när	  förbättringar	  genomförts.	  Exempelvis,	  nu	  plockar	  varje	  
expeditör	  10	  kollin	  mer	  per	  timme	  i	  genomsnitt.	  Eller	  efter	  den	  förbättringen	  
förkortades	  lastningen	  av	  en	  lastbil	  med	  10	  min	  vilket	  resulterade	  att	  den	  
gruppen	  fick	  en	  belöning.	  	  
	  
Men	  framförallt	  ska	  det	  visas	  att	  det	  finns	  karriärs	  möjligheter	  för	  medarbetare	  
som	  arbetar	  med	  ständiga	  förbättringar.	  Påvisa	  att	  det	  utöver	  belöningar	  finns	  
möjligheter	  för	  utbildningar	  och	  nya	  arbetsuppgifter.	  
	  

6.3 Vilka	  kanaler	  bör	  användas	  för	  att	  nå	  ut	  till	  medarbetarna?	  
	  
Den	  främsta	  informationskanalen	  för	  de	  kollektivanställda	  är	  deras	  gruppchefer.	  
Härifrån	  får	  de	  den	  mesta	  informationen	  samt	  att	  det	  är	  hit	  de	  går	  för	  att	  få	  
information.	  Detta	  ställer	  krav	  på	  gruppcheferna	  stötta	  sina	  medarbetare	  i	  sitt	  
arbete	  med	  förbättringar.	  Att	  ta	  tid	  från	  sitt	  vanliga	  arbete	  och	  ge	  den	  stöttning	  
som	  behövs	  är	  nyckeln	  till	  att	  både	  få	  förtroende	  och	  bli	  sedd	  som	  en	  bra	  ledare.	  	  
	  
Lagertv:n	  är	  den	  informationskanal	  som	  når	  arbetarna	  oftast	  då	  dessa	  är	  
utplacerade	  på	  två	  ställen	  som	  ofta	  passeras.	  Dessa	  bör	  dock	  uppdateras	  mycket	  
bättre	  och	  aldrig	  vara	  avstängda.	  Fler	  skärmar	  kan	  sättas	  upp	  där	  det	  varje	  
skärm	  har	  ett	  bestämt	  flöde	  av	  information.	  Exempel	  på	  vad	  som	  kan	  lyftas	  fram	  
är	  läget	  i	  huset	  på	  en	  skärm,	  med	  enkel	  statistik	  om	  hur	  mycket	  som	  är	  kvar	  att	  
göra	  för	  att	  medarbetaren	  kan	  förbereda	  sig	  på	  tidig	  hemgång	  alternativt	  övertid.	  
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En	  andra	  skärm	  kan	  visa	  ett	  bildspel	  om	  lyckade	  förbättringsförslag	  med	  enkel	  
statiskt	  om	  hur	  mycket	  bättre	  det	  har	  blivit.	  Här	  det	  även	  finnas	  ett	  erkännande	  
till	  personerna	  som	  arbetat	  med	  projektet.	  Vinnaren	  från	  månades	  
förbättringsförslag	  kan	  visas	  och	  där	  hela	  gruppen	  lyfts	  fram.	  
	  
Hackstabladet	  verkar	  nå	  ut	  till	  samtliga	  medarbetare	  då	  de	  är	  på	  lunch	  och	  rast.	  
Detta	  kan	  utnyttjas	  då	  det	  redan	  är	  många	  som	  läser	  den	  och	  införande	  av	  
förbättringsarbete	  som	  en	  ny	  rubrik	  där	  månadens	  förbättringar	  från	  andra	  ICA	  
lager	  och	  dylikt	  kan	  publiceras.	  	  

6.4 Hur	  fångas	  och	  sprids	  best	  practice?	  
	  
Genom	  att	  kontinuerligt	  visa	  andra	  lyckade	  förbättringsförslag,	  både	  från	  ICA	  
Hacksta,	  men	  även	  från	  andra	  lager,	  nås	  personalen	  och	  diskussioner	  mellan	  
kollegor	  sprider	  best	  practice.	  	  
	  
Att	  grupperna	  får	  gå	  på	  studiebesök	  för	  att	  närmare	  inspektera	  hur	  
förbättringarna	  har	  applicerats	  på	  just	  deras	  avdelning	  kan	  ge	  inspiration	  till	  hur	  
detta	  kan	  göras	  på	  deras	  egen	  avdelning.	  	  
	  
Att	  ge	  ett	  erkännande	  på	  intranätet	  och	  de	  ovannämnda	  kanalerna	  som	  rör	  
samtliga	  medarbetare	  inom	  Ica	  Sverige	  kan	  motivera	  och	  inspirera	  och	  bidra	  till	  
en	  känsla	  att	  deras	  arbete	  har	  betydelse	  samt	  att	  andra	  lager	  kan	  se	  detta.	  	  
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7 Rekommendationer	  
	  

• Flera	  lagerskärmar	  där	  varje	  skärm	  har	  ett	  givet	  utbud	  av	  information.	  
• Införa	  belöningar	  som	  belönar	  förbättringsförslag	  samt	  stöttandet	  av	  

förbättringsprojekt	  gruppvis.	  
• Ge	  personer	  som	  lyckats	  med	  förbättringsprojekt	  ett	  brett	  erkännande	  

genom	  hela	  organisationen.	  
• Skriva	  in	  att	  förbättringsförslag	  ingår	  i	  arbetsbeskrivning	  för	  samtliga	  

medarbetare	  inom	  Ica	  
• En	  mera	  detaljerad	  informationslagring	  om	  varje	  medarbetares	  

färdigheter	  i	  medarbetardatabasen	  
• Det	  ska	  vara	  obligatoriskt	  för	  gruppcheferna	  att	  gå	  utbildningarna	  för	  

ständiga	  förbättringar.	  
• Sammanfatta	  en	  grundutbildning	  i	  ständiga	  förbättringar	  som	  ges	  ut	  till	  

varje	  medarbetare.	  Detta	  kan	  göras	  via	  en	  hemsida	  med	  övningsuppgifter	  
eller	  skickas	  hem	  med	  en	  cd-‐skiva.	  

• Ledningen	  visar	  att	  de	  står	  bakom	  implementeringen	  av	  lean	  och	  sex	  
sigma	  och	  förordar	  det	  starkt.	  

• En	  övergripande	  ansvarig	  som	  fastställer	  rutiner	  och	  strukturen	  för	  hur	  
arbetet	  ska	  se	  ut.	  Internrevisioner.	  Ansvariga	  lokalt	  som	  får	  samma	  
grundutbildning.	  	  

• Högre	  grad	  av	  rotation	  hos	  medarbetarna.	  
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9 Bilagor	  
	  
Bilaga	  A	  intervjufrågor	  till	  gruppchefer	  

Förklara	  grunderna	  för	  intervjun	  

Inledning	  

I. Namn?	  	  	  

II. Tjänst?	  

III. Antal	  i	  teamet?	  

IV. Tid	  som	  gruppchef?	  

Procedurer	  
	  

V. Har	  du	  erfarenhet	  av	  ständiga	  förbättringar?	  

VI. Hur	  började	  arbetet	  med	  ständiga	  förbättringar?	  

VII. När	  började	  arbetet	  med	  ständiga	  förbättringar?	  

VIII. Hur	  var	  din	  inställning?	  	  

IX. Finns	  det	  något	  som	  du	  önskade	  vore	  annorlunda	  med	  arbetet	  kring	  

ständiga	  förbättringar	  (både	  i	  uppstart	  samt	  i	  nuläget)?	  

Utbildningar	  
	  

X. Vem	  håller	  i	  utbildningen	  för	  din	  grupp?	  

XI. Vad	  brukar	  utbildningarna	  generellt	  innehålla?	  

XII. Anser	  du	  utbildningarna	  vara	  viktiga?	  (1-‐6)	  1	  är	  oviktigt,	  6	  är	  jätteviktigt.	  

XIII. Ger	  de	  något	  resultat	  i	  din	  syn?	  Om	  ja	  vad?	  

XIV. Har	  du	  fått	  utbildning	  inom	  ständiga	  förbättringar?	  

XV. I	  snitt	  hur	  många	  timmar	  får	  du	  per	  år	  av	  utbildning	  inom	  ständiga	  

förbättringar?	  

XVI. Hur	  ser/såg	  den	  ut?	  

XVII. Anser	  du	  det	  vara	  tillräckligt?	  
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XVIII. Vem	  bestämmer	  hur	  mycket	  utbildning	  som	  ges	  till	  din	  grupp?	  

XIX. Hur	  är	  medarbetarnas	  inställning	  till	  utbildningen	  (gruppmedlemmarna)	  

XX. Har	  utbildningarna	  gett	  resultat?	  I	  så	  fall	  ge	  gärna	  exempel.	  

XXI. Har	  ni	  haft	  andra	  aktiviteter	  än	  ren	  utbildning	  vid	  möten?	  	  T.ex.	  se	  andra	  

team,	  seminarier,	  	  

XXII. Är	  utbildningen	  tillräcklig?	  

Målsättning	  och	  syn	  på	  måltal	  

XXIII. Anser	  du	  det	  viktigt	  med	  måltal	  och	  mål	  i	  allmänhet?	  (1-‐6)	  1	  är	  oviktigt,	  6	  

är	  jätteviktigt.	  

XXIV. Arbetar	  du	  med	  mål	  och	  måltal	  för	  dig	  själv?	  

XXV. Vem	  slår	  fast	  målen?	  

XXVI. Arbetar	  du	  med	  måltal	  när	  det	  gäller	  ständiga	  förbättringar?	  

XXVII. Har	  du	  själv	  några	  mål	  när	  det	  gäller	  ständiga	  förbättringar?	  

Ledarskap	  

XXVIII. På	  vilket	  sätt	  arbetar	  du	  med	  ständiga	  förbättringar?	  

XXIX. Hur	  arbetar	  ni	  med	  målen	  och	  måltalen	  (tidsperiod,	  morot	  eller	  piska)?	  

XXX. Hur	  togs	  det	  emot	  av	  medarbetarna	  beskedet	  om	  förändringarna?	  

Ledning	  
	  

XXXI. Hur	  började	  arbetet	  med	  ständiga	  förbättringar?	  

XXXII. När	  började	  du	  höra	  talas	  om	  ständiga	  förbättringar?	  

XXXIII. Vem	  har	  bestämt	  förändringen?	  

Resultat	  
	  

XXXIV. Känner	  du	  till	  några	  förbättringsförslag	  som	  implementerats?	  
	  

XXXV. Känner	  du	  till	  några	  förbättringsförslag	  som	  har	  misslyckats?	  
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Belöning	  

	  
XXXVI. Har	  du	  lämnat	  in	  ett	  förslag	  i	  pappersform?	  

XXXVII. Har	  du	  lämnat	  in	  ett	  förbättringsförslag	  muntligt,	  om	  ja	  till	  vem	  och	  vad	  

hände?	  

XXXVIII. Vad	  är	  viktigast	  för	  dig	  när	  du	  lämnar	  in	  ett	  förslag?	  (uppföljning,	  ära)	  

XXXIX. Hur	  ser	  du	  på	  belöningar	  av	  förbättringsförslag?	  

XL. Vad	  vore	  rätt	  belöning	  i	  dina	  ögon?	  (semesterdagar,	  lön,	  komp,	  mer	  

ansvar,	  klumpsumma,	  karriärmöjligheter)	  

XLI. Ingår	  det	  att	  lämna	  förbättringsförslag	  i	  dina	  jobbinstruktioner?	  

Uppmuntran	  
	  

XLII. Uppmuntrar	  du	  att	  personalen	  ska	  lämna	  förbättringsförslag?	  
	  

XLIII. Hur	  uppmuntrar	  du	  att	  lämna	  förbättringsförslag?	  

	  
XLIV. Information	  

	  
XLV. Vart	  får	  du	  din	  information	  ifrån?	  (gällande	  förändringar	  och	  nyheter)	  ICA	  

Kort	  &	  gott,	  chefer	  informella	  ledare)	  

XLVI. Vet	  du	  vad	  ICA	  kort	  o	  gott	  är?	  

XLVII. Var	  vänder	  du	  dig	  för	  att	  få	  information?	  

XLVIII. Vilka	  informationskanaler	  når	  dig?	  

XLIX. Vilka	  informationskanaler	  känner	  du	  till?	  

L. Vilken	  informationskanal	  är	  bäst	  enligt	  dig?	  

LI. Hur	  färdas	  informationen	  inom	  ICA	  enligt	  dig?	  

LII. Vilken	  information	  skulle	  du	  vilja	  ha	  från	  andra	  lager?	  

LIII. Genom	  vilken	  kanal	  skulle	  du	  vilja	  att	  den	  informationen	  kom	  igenom?	  
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LIV. Vilken	  information	  vill	  du	  ha	  på	  veckomötena/dagligstyrning?	  

LV. Har	  du	  blivit	  inspirerad	  av	  nått	  som	  har	  hänt	  inom	  Ica	  men	  utanför	  

Hacksta	  lagret	  

LVI. Prioriteringar	  och	  engagemang	  
LVII. Hur	  är	  engagemanget	  inom	  Ica	  Hacksta	  gällande	  ständiga	  förbättringar	  

enligt	  dig?	  
LVIII. Brukar	  förbättringsprojekt	  blir	  prioriterade?	  

	  
LIX. Om	  inte	  vad	  brukarvara	  orsaken?	  	  

LX. Är	  det	  någon	  fråga	  du	  tycker	  jag	  borde	  ställt?	  I	  så	  fall	  vad	  o	  varför?	  
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Bilaga	  B	  intervjufrågor	  till	  gruppmedlemmar	  
	  

Förklara	  grunderna	  för	  intervjun	  

Inledning	  

LXI. Namn?	  	  	  

LXII. Tjänst?	  

LXIII. Antal	  i	  teamet?	  

LXIV. Tid	  i	  gruppen?	  

LXV. Vem	  är	  din	  gruppchef?	  	  

Procedurer	  
	  

LXVI. Har	  du	  erfarenhet	  av	  ständiga	  förbättringar?	  

LXVII. Hur	  började	  arbetet	  med	  ständiga	  förbättringar?	  

LXVIII. När	  började	  arbetet	  med	  ständiga	  förbättringar?	  

LXIX. Hur	  var	  din	  inställning?	  	  

LXX. Finns	  det	  något	  som	  du	  önskade	  vore	  annorlunda	  med	  arbetet	  kring	  

ständiga	  förbättringar	  (både	  i	  uppstart	  samt	  i	  nuläget)?	  

Utbildningar	  
	  

LXXI. Får	  du	  och	  din	  grupp	  utbildning	  inom	  ständiga	  förbättringar?	  

LXXII. Vem	  håller	  i	  utbildningen	  för	  din	  grupp?	  

LXXIII. Vad	  brukar	  utbildningarna	  generellt	  innehålla?	  

LXXIV. Anser	  du	  utbildningarna	  vara	  viktiga?	  (1-‐6)	  1	  är	  oviktigt,	  6	  är	  jätteviktigt.	  

LXXV. Ger	  de	  något	  resultat	  i	  din	  syn?	  Om	  ja	  vad?	  

LXXVI. I	  snitt	  hur	  många	  timmar	  får	  du	  per	  år	  av	  utbildning	  inom	  ständiga	  

förbättringar?	  

LXXVII. Hur	  ser	  en	  typisk	  utbildning	  ut?	  
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LXXVIII. Har	  ni	  haft	  andra	  aktiviteter	  än	  ren	  utbildning	  vid	  möten?	  	  T.ex.	  se	  andra	  

team,	  seminarier,	  	  

LXXIX. Är	  utbildningen	  tillräcklig?	  

Målsättning	  och	  syn	  på	  måltal	  

LXXX. Anser	  du	  det	  viktigt	  med	  måltal	  och	  mål	  i	  allmänhet?	  (1-‐6)	  1	  är	  oviktigt,	  6	  

är	  jätteviktigt.	  

LXXXI. Arbetar	  du	  med	  mål	  och	  måltal	  för	  dig	  själv?	  

LXXXII. Vem	  slår	  fast	  målen?	  

LXXXIII. Arbetar	  du	  med	  måltal	  när	  det	  gäller	  ständiga	  förbättringar?	  

LXXXIV. Har	  du	  själv	  några	  mål	  när	  det	  gäller	  ständiga	  förbättringar?	  

Ledarskap	  

LXXXV. På	  vilket	  sätt	  arbetar	  din	  chef	  med	  ständiga	  förbättringar?	  

LXXXVI. Hur	  arbetar	  ni	  med	  målen	  och	  måltalen	  (tidsperiod,	  morot	  eller	  piska)?	  

Ledning	  
	  

LXXXVII. Hur	  började	  arbetet	  med	  ständiga	  förbättringar?	  

LXXXVIII. När	  började	  du	  höra	  talas	  om	  ständiga	  förbättringar?	  

LXXXIX. Vem	  har	  bestämt	  förändringen?	  

Resultat	  
	  

XC. Känner	  du	  till	  några	  förbättringsförslag	  som	  implementerats?	  
	  

XCI. Känner	  du	  till	  några	  förbättringsförslag	  som	  har	  misslyckats?	  

	  
XCII. Belöning	  

	  
XCIII. Har	  du	  lämnat	  in	  ett	  förslag	  i	  pappersform?	  
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XCIV. Har	  du	  lämnat	  in	  ett	  förbättringsförslag	  muntligt,	  om	  ja	  till	  vem	  och	  vad	  

hände?	  

XCV. Vad	  är	  viktigast	  för	  dig	  när	  du	  lämnar	  in	  ett	  förslag?	  (uppföljning,	  ära)	  

XCVI. Hur	  ser	  du	  på	  belöningar	  av	  förbättringsförslag?	  

XCVII. Vad	  vore	  rätt	  belöning	  i	  dina	  ögon?	  (semesterdagar,	  lön,	  komp,	  mer	  

ansvar,	  klumpsumma,	  karriärmöjligheter)	  

XCVIII. Ingår	  det	  att	  lämna	  förbättringsförslag	  i	  dina	  jobbinstruktioner?	  

Uppmuntran	  
	  

XCIX. Hur	  uppmuntras	  ni	  att	  lämna	  förbättringsförslag?	  

	  
C. Vem	  är	  det	  som	  ger	  uppmuntran?	  

	  
CI. Information	  

	  
CII. Vart	  får	  du	  din	  information	  ifrån?	  (gällande	  förändringar	  och	  nyheter)	  ICA	  

Kort	  &	  gott,	  chefer	  informella	  ledare)	  

CIII. Vet	  du	  vad	  ICA	  kort	  o	  gott	  är?	  

CIV. Var	  vänder	  du	  dig	  för	  att	  få	  information?	  

CV. Vilka	  informationskanaler	  når	  dig?	  

CVI. Vilka	  informationskanaler	  känner	  du	  till?	  

CVII. Vilken	  informationskanal	  är	  bäst	  enligt	  dig?	  

CVIII. Hur	  färdas	  informationen	  inom	  ICA	  enligt	  dig?	  

CIX. Vilken	  information	  skulle	  du	  vilja	  ha	  från	  andra	  lager?	  

CX. Genom	  vilken	  kanal	  skulle	  du	  vilja	  att	  den	  informationen	  kom	  igenom?	  

CXI. Vilken	  information	  vill	  du	  ha	  på	  veckomötena/dagligstyrning?	  
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CXII. Har	  du	  blivit	  inspirerad	  av	  nått	  som	  har	  hänt	  inom	  Ica	  men	  utanför	  

Hacksta	  lagret	  

CXIII. Prioriteringar	  och	  engagemang	  

	  
CXIV. Hur	  är	  engagemanget	  inom	  Ica	  Hacksta	  gällande	  ständiga	  förbättringar	  

enligt	  dig?	  

	  
CXV. Brukar	  förbättringsprojekt	  blir	  prioriterade?	  
CXVI. 	  
CXVII. Om	  inte	  vad	  brukarvara	  orsaken?	  	  

CXVIII. Är	  det	  någon	  fråga	  du	  tycker	  jag	  borde	  ställt?	  I	  så	  fall	  vad	  o	  varför?	  
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Bilaga	  C,	  ICA	  AB:s	  A3	  modell	  
	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Problembeskrivning: 
• Definiera och beskriv problemet så detaljerat som 

möjligt – så att alla har full förståelse för vad problemet 
och effekterna av det är	  

• Se till att problembeskrivningen är hanterbar, tydlig och 
inte för generell	  

Mål för förbättringen: 
• Sätt ett mål för förbättringen	  
• Målet är vanligtvis preliminärt, eftersom det slutgiltiga 

målet ofta kan sättas först när problemet har mätts och 
analyserats	  

1. Definiera 

§ Hur följer vi upp effekten? När?	  
§ Utvärdera resultat	  
§ Utred ev. avvikelser	  
§ Åtgärda avvikelser	  

	  
	  
	   	   	   	   	  
	   	  

	  
	  
	  
	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	   	  

3. Analysera 

 
 

§ Hitta den bästa lösningen	  
§ Skapa handlingsplan	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  

§ Genomför planen / implementera lösningen 
(pilot)	  

4. Förbättra 

Namn på förbättrings-

 

Namn på A3:an 

nn 

Ansvarig 

nn 

Beställare / Uppföljning i: 

Startdatum: 2009-0X-0X Stängningsdatum: 2009-

 

5. Följa upp 

2. Samla 

fakta 
När problemet är väl beskrivet är det dags att börja samla in 

fakta kring problemet 
§ Definiera och kartlägg aktuell process/ aktuellt problem	  
§ Definiera gränssnitt	  
§ Avgör vilken information som behövs	  
§ Samla fakta	  
§ Beskriv problemets omfattning	  

20xx-xx-xx 

6. Införande/Standardisering 

Analysera fakta från steg 2 
§ Studera problemet	  
§ Hitta orsaker	  
§ Definiera grundorsaken	  

Handlingsplan

Namn på A3:

Aktivitet Aktivitet Ansvarig Delaktiga Vecka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Nyckeltal Mål
1. Xxxxxx 1.1 Xxxxxxx
1. Xxxxxx 1.2 Yyyyyy
1. Xxxxxx 1.3 Zzzzzz
2. 2.1

2.2 
2.3
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Bilaga	  D,	  Frysens	  whiteboardtavla	  som	  används	  vid	  daglig	  styrning.	  
	   	  
	  

	  


