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ABSTRACT 

That an organization lacks a good company culture can have different causes. Many 
researchers have investigated whether the individual's sense of adding value affects the 
organization's atmosphere and more modern approaches demonstrate that future 
competitiveness is affected by the individual’s evolvement rather than the system's technical 
development. In the small company Ztift AB the management stood at a crossroad where the 
company's future could hang on company culture. The purpose of this work is to investigate 
how the small organization reacts and change through an interactive study of the impact by 
the introduction of a kaizen tool. The employees were observed and their reactions were 
noted, especially when they got involved in, started taking initiatives and became a driving 
force of the process. 

The study was done with questions off issue about the difficulties companies need to tackle in 
an organizational change and if there is a theoretical foundation that supports the development 
that occurs in the company. In addition, the work reflects on whether the change in a small 
business can be different from a large company, both on an organizational level, but also at 
the individual level, where the result of staff involvement and commitment are analysed. 

The result shows that the theoretical basis available for organizational change also 
corresponds to the small organization, but some distinctive characteristics is that change in the 
small organization becomes more directly tangible and easily integrated into the business. The 
result means that it is beneficial to implement change in the small organization considering 
the future and the vision to increase in size and profit. Ergo, having a beneficial company 
culture from scratch provides all the conditions to succeed in keeping it, as the company 
evolves. 
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SAMMANFATTNING 

Att en organisation saknar god företagskultur kan ha många orsaker. Många forskare har 
undersökt huruvida individens känsla av att tillföra värde påverkar organisationens stämning 
och påvisar i modernare ansatser att framtidens konkurrensmedel är individens utveckling i 
systemet snarare än systemets tekniska utveckling. I det lilla företaget Ztift AB befann sig 
ledningen i ett vägskäl där företagets framtid kunde komma att hänga på just företagskulturen. 
Avsikten med detta arbete är att undersöka hur den lilla organisationen reagerar och förändras 
genom en interaktiv studie där påverkan genom införandet av ett förbättringsarbete på 
medarbetarstyrkan observeras, samt observeras deras reaktion när de blir delaktiga i delvis 
drivande av processen. 

Arbetet gjordes med frågeställningar om svårigheter företag behöver tackla i en 
organisationsförändring samt om det finns en teoretisk grund som stödjer utvecklingen som 
infaller i företaget. Därtill reflekterar arbetet kring huruvida förändring i ett litet företag kan 
skilja sig från ett stort företag både på organisatorisk nivå, men även på individnivå, där 
resultat om medarbetarnas delaktighet och engagemang analyseras. 

Resultatet visar att den teoretiska grund som finns för förändring även överensstämmer på den 
lilla organisationen, men att vissa särskiljande egenskaper finns där förändringsarbete i den 
lilla organisationen påpekas bli direkt påtagligt och lätt integreras i verksamheten. Resultatet 
betyder att det är fördelaktigt att genomföra förändringsarbete i den lilla organisationen med 
sikte på att i framtiden ha visionen om att växa. Att ha en god företagskultur i grunden ger 
alla förutsättningar för att lyckas behålla den, i det fall företaget växer. 
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BEGREPP 

 

Change Agent En person som ger drivkraft åt förändring. 
Opinion Leader Individ som influerar ett socialt system. 
Adept Elev, lärling 
Mentor Lärare 
Motmedel Åtgärder utformade efter problems orsaker 
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1. INLEDNING 
Arbetet är ett fördjupande arbete av kvalitativ art och kommer att undersöka hur stor roll ett 
beteendemönster spelar i ett litet producerande företag med hög mix och låga volymer där 
arbetet påverkas av begränsade resurser. 

1.1 BAKGRUND 

Företagskultur är i vardagligt språk inte ett fullt tydligt och väldefinierat begrepp. Det 
används för att beskriva hur en organisation känns att jobba i, men är inte enkelt att definiera i 
detalj på ett vetenskapligt sätt där det medför värde för medarbetarna i organisationen. En 
företagskultur kan, speciellt i mindre företag, vara avgörande för ett företags långsiktiga 
lönsamhet. (Johansson, 2016) Det handlar om en organisations benägenhet att anpassa sig till 
nya situationer samt benägenheten att själv vara grund till en förändring. (Företagande, 2015) 
Vad en bra företagskultur betyder skiljer sig mellan olika organisationer men innebär i grund 
och botten att jag som medarbetare i verksamheten tar mitt ansvar för att det arbete jag utför 
görs med företagets vision och filosofi i åtanke. (Vision Takeoff, 2012) 

Att gå från ett ordinarie till ett förändringsbenäget handlingsmönster och beteende är en av de 
stora utmaningar en ledning står inför när en ny företagskultur ska utvecklas. Detta kräver ett 
stort engagemang från ledningen då de inte bara behöver ändra på sitt sätt att tänka utan också 
sitt sätt att leda medarbetarna. Ofta ligger ett stort fokus i producerande företag på resultat och 
konsekvenser, alltså det företaget väldigt tydlig och snabbt kan omsätta till pengar. 
(Företagande, 2015) Istället hävdar flertalet forskare kring ämnet att ledningens fokus behöver 
ligga på individens beteende och handlingsmönster i processen. Konkurrenskraft handlar idag 
mer om människan bakom processen än processen i sig. (Produktion 2030, 2016) Därför är 
det viktigt att även den mindre organisationen ser potential i att individens utveckling med rätt 
ledarskap kan leda till att företagets system förbättras. (Företagande, 2015) 

Historien bakom Ztift AB börjar redan 1918 när företaget hette Aktiebolaget Möbellås. Då 
fokuserade företaget på att utveckla och producera lås till möbler. Idag jobbar Ztift med 
kontraktstillverkning, design och innovation samt produktvalidering. De är ISO certifierade 
enligt ISO9001 och ISO 14001. Ztift AB har 16 anställda och omsätter ca 10-12 miljoner per 
år. Företaget efterfrågar ett systematiskt mönster för att jobba med förbättringsförslag och 
förbättringsprocess.  

Uppdragsgivaren Ztift AB har tilldelat ett uppdrag där studenten får möjlighet att undersöka 
huruvida det är möjligt att med små resurser förändra deras företagskultur under en kort 
tidsperiod. Företaget önskar inbringa en ny stämning där medarbetargruppen kommer till 
arbetsplatsen med inställningen att ”detta är vår arbetsplats”. De siktar efter en verksamhet 
där förbättringar genomförs kontinuerligt och där framtidsvisioner och mål är tydliga för alla. 
Ledningens intentioner är att varje individ ska komma till jobbet och känna sig uppskattade 
genom både ord och handling. Detta arbete kommer att göras med målsättningen att förändra 
företagskulturen i ett litet företag, där det inte finns särskilt mycket resurser att tillgå. 



9 

1.2 PROBLEMFORMULERING 

Idag finns inget tydligt standardiserat sätt att aktivt jobba med förbättringar på Ztift AB vilket 
resulterar i att när problem uppkommer är det svårt att hålla isär symptom, grundorsaker och 
lösningar. Detta ger att varje problem blir en samling fakta och data som byggs på istället för 
att problemet bryts ner till grundorsaker. Ledningen vill göra en organisationsförändring där 
medarbetarna mer aktivt deltar i förbättringsarbete och där ledningen själva är tydligare med i 
vilken riktning företaget vill gå och vilka utmaningar som finns på vägen. För att få med 
medarbetarna på detta spår krävs att förhållningssättet till hur organisationen leds förändras. 
Att få ett tydligt resultat kring detta i ett litet företag är en stor utmaning då resurserna är få 
och arbetets tidsram är begränsad. 

1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med arbetet är att med hjälp av ledningen på Ztift AB analysera hur ett litet företag kan 
konstruera ett fungerande förbättringsarbete med hjälp av att förändra sitt ledarskap så att en 
mer lärande organisation växer fram. Arbetet kommer att undersöka vilka förutsättningar ett 
relativt litet tillverkande företag har att skapa förändringsbenägenhet hos medarbetarna genom 
att förändra ledarskapet och ledningens sätt att jobba med förbättringar. 

1. Vilka svårigheter kan uppkomma när ett litet producerande företag ska 
genomgå en organisationsförändring vilken kräver stort engagemang och vilka 
faser säger litteratur och forskning brukar förekomma i en kulturmässig 
företagsförändring? 

2. I vilken grad kan ett mindre producerande företag utifrån rådande kultur dra 
nytta av medarbetarnas förmågor så att varje individ i systemet växer in i en mer 
aktiv företagskultur?  

1.4 AVGRÄNSNINGAR 

Detta arbete kommer att vara en fördjupad studie vilken ämnar undersöka den organisatoriska 
påverkan som visuella styrmedel tillsammans med ledarskap har på verksamheten. 

Då två examensarbeten skrivs på samma företag har en uppdelning gjorts där den andra delen 
av arbetet görs av Andréa Norberg och Victoria Fridholm som valt att närmare undersöka den 
teoretiska vetskapen som ligger bakom visuella styrmedel. 

Arbetet som ska göras är en kandidatuppsats på 15 högskolepoäng vilket motsvarar 20 timmar 
i veckan under en 20 veckor lång period. Studenten kommer att disponera dessa timmar 50 % 
på företaget Ztift AB för observationer och en interaktiv studie samt kommer 50 % av tiden 
läggas på rapportskrivning. Arbetet kommer att göras tillsammans med produktionsansvarige 
då denne arbetar närmast medarbetarna i produktionen och montering och därför är den mest 
framträdande ledaren. 
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2. METOD 
Detta är en fördjupad studie av kvalitativ art där arbetet har baserats på en litteraturstudie, 
datainsamling och en interaktiv forskningsansats. Arbetet kommer att undersöka hur 
människorna i systemet influeras och huruvida de själva sedan går vidare och blir mer 
initiativtagande i förändringsarbetet. Detta med utgångspunkt i förändringsledning och vidare 
i styrmedlens effekt på företagskulturen och individen i systemet samt hur ledarskapet 
använder de metoder som tas fram. Fokus kommer också finnas på om de vetenskapliga 
metoder och verktyg (styrmedel) som prövas under arbetet är användbara som redskap för 
problemlösning. Nedan följer ett metodavsnitt i vilket beskrivs hur information samt 
inspiration till arbetet inhämtades och vilken utgångspunkt som valdes och varför. 

2.1 VAL AV METOD 
Nedan presenteras de metoder arbetet byggts upp av. 

2.1.1 INTERAKTIV FORSKNINGSANSATS 
I begreppet interaktiv ansats menas att arbeta med de berörda praktikerna i gemensam 
lärandeprocess och kunskapsutbyte. Fördelen med att vara både praktiker och forskare i ett 
arbete är att praktikern har närhet till problemen och att forskaren har lättare att tänka kritiskt 
kring områden där praktikern är hemmablind. 

”Möjligheten för en forskare att nära och aktivt få medverka i en kunskapsbildning där 
erfarna och kunniga praktiker är medaktörer ger unika möjligheter att producera god 
forskning, hävdar vi. En bred medverkan från praktiker kan göra analysarbetet mer kreativt, 
insiktsfullt, varierat, nyskapande – helt enkelt mer spännande och fruktbart. Vår erfarenhet är 
att praktiker inte bara är intresserade av kortsiktig nytta, utan också söker förklaringar och 
underliggande mekanismer till de fenomen som förändras och studeras” (Lindholm, & 
Callerstig, 2011). 

Detta arbete har gjorts utifrån en interaktiv forskningsansats då arbetet har skett genom 
ömsesidigt kunskapsutbyte mellan praktiker och student i en liten verksamhet där ett 
förändringsarbete påkallats. Genom att ha ett kritiskt angreppssätt i förändringsprocessen 
utgick studenten från den kunskap och erfarenhet som fanns i verksamheten och tillsammans 
med utsedd praktiker gjordes en analys kring hur det önskade utfallet skulle uppnås. Studien 
har genom deltagande observationer analyserat och undersökt typiska företeelser i 
organisationsförändring, jämfört det med litteratur och därefter återkopplat till företaget. 

2.1.2 LITTERATURSTUDIE 
En litteraturstudie görs med avsikt att orientera den egna undersökningen i vald riktning. 
Teorier, hypoteser och forskning sammanställs för att besvara eller motbevisa den hypotes 
som studien ämnar undersöka. 

För studien relevanta primär- och sekundärkällor har använts. Parallellt med den interaktiva 
forskningsansatsen har litteratur hämtats för att bekräfta de hypoteser som ställts. Analys av 
huruvida eventuella hypoteser stämt med litteraturen har således gjorts kontinuerligt för att 
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undersöka hypotesernas hållbarhet. Litteratur har även inhämtats i syfte att föra arbetet framåt 
i den bemärkelse att när hinder uppstått på har litteraturen bistått den interaktiva processen. 

Litteratur har inhämtats via webbsökningar samt i bibliotek. Sökmotorer som användes var 
Google Scholar, Diva.se och Discovery Service för Mälardalens högskola. Följande begrepp 
har använts i båda förfaranden: beteendemodell, diffusion of innovation, förbättringsverktyg, 
företagskultur, förändring, förändringsarbete, förändringshantering, förändringsledning, 
ledarskap, sense of urgency, toyota kata, vision, teamledare. Litteraturen valdes ut i 
förhållande till hur bruklig den var för studien. 

 

2.1.3 KVALITATIV METOD 
Att använda en kvalitativ forskningsmetod innebär att en fördjupning görs i en naturlig miljö 
med uppfattningen om att det som betraktas är en helhet och inte består av varierande 
variabler.  Kvalitativ metod används när det som ska observeras inte är direkt mätbart utan 
består av diffusa och flertydiga upplevelser och känslor. Observationer tolkas i teoretiska 
sammanhang i syfte att åstadkomma välbefinnande snarare än att uppnå tekniska värden. 
Enligt Carlsson (1991) genomförs en kvalitativ studie i följande ordning:  

1. Idéfas, här görs en analys och inventering av problemet, en 
litteraturgenomgång, en formulering och precisering av problemet samt någon 
typ av planering för studien.  
2. Prövningsfas, i denna fas väljs relevanta undersökningsmetoder. Här inhämtas 
och bearbetas även data.  
3. Tolkningsfas, Här dras slutsatser av den genomförda studien samt relateras 
resultaten till tidigare forskning och teorier. Egna teorier kan även konstrueras. 
4. Rapportering, i form av en rapport eller liknande, t.ex. artikel i tidskrift. 

 
Arbetet gjordes som en kvalitativ studie i en förbättringsprocess där studenten betraktade 
förloppet av processen från uppstart till avslutande uppföljning. Då verksamhetens storlek 
gjorde det rimligt genomfördes arbetet som en interaktiv studie och med hjälp av 
litteraturstudien kunde framstegens mjuka värden förtydligas. 
 
Idéfasen i detta arbete innebar att verksamheten observerades och analyserades för att därefter 
kunna klargöra ett tydligt uppdragsdirektiv och problemformulering. Relevant baslitteratur 
valdes inom ramen för den valda riktningen. I prövningsfasen gjordes en enkätundersökning, 
fler deltagande observationer och experiment. Mer litteratur inhämtades för att föra arbetet 
framåt. Tolkningsfasen innebar en sammanställning och analys av de observationer som gjorts 
samt en jämförelse med litteraturstudien. I detta skede drogs relevanta slutsatser i relation till 
de hypoteser som ställts på arbetet. Arbetet sammanställdes sedan i en rapport. 

 
2.1.4 DATAINSAMLING 
Enkätundersökning är en datainsamlingsmetod där valt antal individer får svara på t.ex. frågor 
med svarsalternativ. Det kan vara ja- och nej-frågor eller påståenden där var och en får fylla i 
en skala på hur väl de anser påståendet stämma in (Hartman, 2004). 

För att mäta temperaturen på verksamhetens övergripande syn på förändring och 
förbättringsarbete gjordes en enkätundersökning där de berörda personerna fick gradera 
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ställda påståenden på en skala mellan 1-6. Materialet sammanställdes och medelvärden togs 
fram och användes därefter som underlag till förändringsarbetets riktning. 

Deltagande observation där undersökningen sker i den dagliga verksamheten för att iaktta 
beteenden i vald situation i den verkliga miljön. Vid deltagande observation krävs ett 
deltagande i de aktiviteter vilka observeras, att titta på är också deltagande observation. 
(Cohen, Manion & Morrison, 2013) 

Deltagande observation gjordes kontinuerligt under arbetets gång där studenten deltog i 
aktiviteter och förberedande arbete i verksamheten. När metoder och verktyg sedan skulle 
implementeras deltog studenten genom att betrakta processen. 

2.1.5 KVALITETSSÄKRING  
Studiens kvalitet har säkerställts på sådant vis att de metoder vilka har använts är vedertagna i 
sammanhanget samt att de brukats på så vis metoderna är avsedda att brukas. Studien har 
baserats på både teoretisk och praktisk forskning innehållande väl beprövade erfarenheter. 
Forskningen har satts i förbindelse till studiens upptäckter för att skapa en förståelse till 
studiens utveckling. 

2.1.6 ANALYS AV DATA 
Att analysera kvalitativt kräver en högre uppmärksamhet på det som är avskiljande eller 
olikartat från mängden. Data som inhämtas kvalitativt behöver tolkas abstrakt för att kunna ge 
klarhet gentemot den situation datan behandlat (Lantz Friedrich, 2008).  

Data har analyserats på ett sådant sätt att helheten har blivit begriplig och logisk. Ledmotivet i 
arbetet har hållits tydligt genom hela processens gång för att inte skapa motsägelser eller 
alterationer. I analysen har ett ställningstagande framträtt där studenten tagit fasta på de mest 
centrala argumenten. Data har inte inhämtats förutsättningslöst då studien gjorts interaktivt 
och med mjuka värden som utgångspunkt. I och med det har data analyserats i studentens 
förståelse innan, under och efter insamling. Datan har alltså analyserats utifrån tillämplig teori 
kring de observerade beteendena. Analysen har ökat förståelsen för de fenomen arbetet har 
behandlat på ett kreativt sätt och avslutades med en gestaltning av de teorier och fenomen 
som arbetet i sin helhet behandlat.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
Detta segment ämnar ge tydlighet i vad en organisation behöver ta i beaktning när de ska 
genomgå en förändring. Teorin i segmentet ämnar bekanta läsaren med hur en organisation 
kan arbeta med förbättringar samt vilka utmaningar en organisations ledning står inför när en 
riktning ska utformas och vilka hinder de kan möta. Segmentet ämnar ge olika synvinklar 
kring vetenskapen bakom individens påverkan i en förändring och vad ledarskapets funktion 
är i en organisationsförändring. Därtill undersöks närmare vad som är en förändring, när en 
förändring sker och hur utvärderingen därefter kan se ut. De ämnen vilka har studerats har 
sammanställts av litteratur från olika författare där två eller fler källor har används för att 
undersöka om de beskriver ett fenomen eller system på liknande sätt eller om de motsätter 
varandra. I vissa fall har endast en författare använts för att beskriva en företeelse. 

3.1 VISION, MÅL OCH FILOSOFI 

Det första steget mot förändring är att känna företaget - hur företagets situation verkligen ser 
ut ur ett självkritiskt perspektiv. Därefter behöver företagets affärsfilosofi och vision 
formuleras. För att kunna gå mot en förändringsbenägen verksamhet kräver ofta detta att 
ledningen är villig att gå från resultatfokus, där mätvärdena oftast är baserade på effektivitet 
och processernas konsekvenser, till att istället fokusera mer på individens beteende i 
processen. Att ha en god affärsfilosofi handlar om synsättet medarbetarna har i verksamheten 
och med det vad ledningen lägger vikt vid i produktionen. Påföljden av att tala ut 
affärsfilosofi och vision blir sen en handlingsplan där det specificeras hur företaget ämnar nå 
de riktningar de angivit.  (Rother, 2013). Ordet vision härstammar från det latinska ordet 
vidére och betyder ”att se” (Bergman, Klefsjö, 2007). Ett företag behöver alltså skapa och 
förmedla en tydlig riktning för organisationen. En vision. Detta är viktigt för att hela 
verksamheten ska ha en gemensam bild av vad det är företaget på lång sikt vill uppnå. 
Visionen ligger bortanför de anställdas arbetslivstid och är den en organisation behöver ha i 
åtanke när de genomför förbättringar och ska rimligtvis vara kundorienterad istället för att 
fokusera på företagets behov. Så en vision anger den långsiktiga riktningen, som en kompass, 
i vilken företag kan hålla sikte för att få verksamheten att röra sig åt rätt håll i 
förbättringsarbetet, när de rör sig över kartan (Rother, 2013). 

Målsättningar i företag sätts ofta upp som delleveranser där de beskrivs så specifikt och 
konkret som möjligt med mätbara resultat. De ska vara rimliga och tidsbestämda men också 
accepterade av de som ska stå för genomförandet. För att kunna åstadkomma de mål som sätts 
upp krävs också strategier där olika verktyg beprövas. (Bergman, Klefsjö, 2007).  

 
BILD 1 FÖRHÅLLANDET MELLAN IDÉ OCH VISION 
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3.2 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 

Följande paragraf ämnar ge läsaren en inblick i skillnaden mellan chefskap och ledarskap. ur 
Demings punkter beskriver en uppsättning av anvisningar för hur en organisation bör se ut när 
en organisation har genomgått förändring och blivit mer konkurrenskraftiga samt hur de kan 
användas som en riktlinje för en organisation som vill genomföra förändringar. Dessutom 
bekandlas Mike Rothers (2013) syn på hur ett mer aktivt förbättringsarbete kan initieras och 
underhållas. 

3.2.1 CHEFSKAP ELLER LEDARSKAP? 
I den moderna organisationen skiljs det på chef och ledare där chef är en tillsatt position och 
ledare är en position som förtjänas från medarbetare. Bergman och Klefsjö (2007) hänvisar 
till att en chef tar beslut genom auktoritet uppifrån i organisationskedjan medan en ledare 
först genom att bli engagerad i verksamheten kan fatta beslut. De menar på att chefskapet 
yttrar sig som en person som ger order och antar att de godkänns och genomförs av 
organisationen, och att ledarskap istället är en relation skapad ur ömsesidig uppfattning. 
Ledarskap definieras genom samarbete och skapas av de som vill bli ledda. 

Kempster (2006) beskriver olika typer av sätt att vara en ledare där en av dem beskrivs som 
identitetsutveckling. Detta menar Kempster är att utvecklas till en ledare och presenterar det 
som en lärandecykel av levda lärdomar där individen cirkulerar från sin teoretiska kunskap 
om ledarskap till att öva på att leda vidare till vilka observationer som gjordes och vilka 
erfarenheter som införskaffades från övningen och därefter görs en reflektion kring 
upplevelsen och cykeln går om igen. I och med det syftar Kempster till att individen utvecklas 
i sitt ledarskap och att de övningar som görs i sin tur stärker huruvida gruppen identifierar och 
definierar personen som ledare.  

3.2.2 DEMINGS 14 PUNKTER 
Demings första punkt tar upp en aspekt som även Toyota (Liker, Erkelius, & Hallberg, 2009) 
har som riktlinje, att inte fatta långsiktiga beslut på kortsiktiga ekonomiska mål eller 
lönsamhetskrav. Att ha ett långsiktstänk där en organisation värdesätter framtidsinvesteringar 
för förbättring och utveckling av de produkter och processer som finns i verksamheten. 
(Anderson, Rungtusanatham & Schroeder, 1994). Punkt två handlar om att sluta släcka 
bränder i verksamheten och istället börja planera metodiskt, förebygga fel och förbättra 
systemet (Bergman, Klefsjö, 2007). Att ha kvalitetskontroller i överflöd kan generera fel just 
för att de förväntas, därför berättar punkt tre att en organisation bör minska behovet av att 
masskontrollera produkter i processen och istället bygga in kvalitet redan från början så att 
behovet av inspektioner i det närmaste elimineras. Punkt fyra säger att företaget bör överväga 
att samla handelsvaror hos så få leverantörer som möjligt och inte bygga samarbetet på 
prisfråga utan istället med en långsiktig plan på en relation med leverantören som bygger på 
ömsesidig tillit och lojalitet (Anderson, Rungtusanatham & Schroeder, 1994). 

Ständiga förbättringar är idag vardagsmat för moderna industrier. Punkt fem anger att för att 
utveckla processer behövs det ett förbättringsarbete där syftet är att minska variationer, 
eliminera slöserier och därmed minska onödiga kostnader (Anderson, Rungtusanatham & 
Schroeder, 1994). Men organisationen ska inte fastna vid hårda mätbara värden, utan punkt 
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sex anger att också mjuka värden spelar stor roll. Den personliga utvecklingen kan vara 
avgörande i många fall där orsaker till problem inte är tydliga utan det som faller sig 
nödvändigt är att ge utbildning åt människan för att förbättra systemet. Detta specifikt om det 
handlar om att utveckla ledare. Punkt sju nämner att ett tydligt ledarskap är essentiellt i ett 
förändringsarbete och behöver vara orienterat att stötta verksamhetens driv framåt. Detta både 
med fokus på både människan och på de maskiner och verktyg som finns i processen. 
Ledarskapet behöver också enligt Demings åttonde punkt driva iväg de rädslor som påverkar 
effektiviteten negativt. Otrygghet hämmar förbättringsarbetet då en ledare eller medarbetares 
ängslan för att göra fel eller osäkerhet kring sitt jobb bromsar individen från att prestera 
utifrån sin fulla kapacitet. Det är därför viktigt att ta reda på roten till individens osäkerhet 
och rädslor, kanske de härstammar från brist på kunskap eller i bristande möjlighet till 
delaktighet (Bergman, Klefsjö, 2007). 

Bristfällig intern kommunikation mellan avdelningar är i längden skadegörligt för hela 
organisationen då avdelningsstyrd optimering och utveckling kan ge upphov till problem i de 
andra avdelningarna. Det behöver finnas ett hänsynstagande i varje överlämningsfas där det 
tidigare steget är kompatibelt med steget som kommer efter så att helhetssynen innefattar 
både slutkunden och den interna kunden.  Detta säger Demings punkt nio. Under punkt tio 
beskrivs vikten av att reducera slogans, uppmaningar och mål som siktar mot sådant som inte 
är möjligt att uppnå (Bergman, Klefsjö, 2007) och punkt elva fortsätter denna uppmaning med 
att beskriva vikten av att lägga produktionstakt och tempo efter mätvärden från processerna 
och inte efter den medarbetare som är snabbast (Anderson, Rungtusanatham & Schroeder, 
1994). 

Punkt tolv tar upp en aspekt som handlar om yrkesstolthet i den mening att en medarbetare 
som känner sig hindrad att känna stolthet för utfört arbete på grund av ledningens fokus på 
kvantitet inte känner delaktighet i slutresultatet. Därför bör ledningen byta fokus från 
kvantitet till kvalitet, för om vikt ligger vid slutresultatet finns en tydligare riktlinje för 
individen att hämta motivation till (Anderson, Rungtusanatham & Schroeder, 1994). Känslan 
att tillföra värde till verksamheten utvecklas också genom individens personliga utveckling 
enligt punkt tretton. Det är viktigt att ledningen lägger energi på att utveckla sina medarbetare 
för att utveckla systemet då individen uppfattar att det värde denne kan tillföra växer i takt 
med utvecklingen (Bergman, Klefsjö, 2007). Slutligen anger punkt fjorton att alla i 
verksamheten måste jobba med förändringsarbetet då det tillhör allas arbetsuppgift. Det är 
viktigt att ledningen på ett så konkret sätt som möjligt kan påvisa vikten av förändringen för 
att sedan kunna utveckla organisationen till att ständigt förbättra alla processer (Anderson, 
Rungtusanatham & Schroeder, 1994). 

3.3 KATA 

Enligt Rother (2013) kan en organisation systematiskt och uppbyggande mogna mot 
långsiktig överlevnad med hjälp av vetenskapligt utvecklade sätt att hantera förändringar, 
problem och osäkerheter. Rother framför fem faser bestående av de utmaningar företag står 
inför för att långsiktigt överleva och visar hur det kan användas som ett mätvärde för hur 
företaget leds idag samt vart företaget befinner sig i förhållande till visionen. Katan visar hur 
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företag genom undervisande ledarskap kan vända på destruktiva beteenden i en organisation 
för att få individen i systemet att växa in i en förändringsbenägenhet på lång sikt. Rother 
skildrar företeelsen om hur företag kan lära ut ett beteende enligt förbättringskata genom att 
använda sig av det han kallar coaching kata. I korthet kan detta beskrivas som hur en ledare 
kan få en grupp människor att arbeta tillsammans för att åstadkomma något de inte kan se 
eller förutsäga. 

3.3.1 FÖRBÄTTRINGSKATA 

Förbättringskata kallas den metodik som Toyota baserar hela sitt förbättringsarbete på. I 
förbättringskatan ligger det störst fokus på det verkliga behovet i organisationen, hur 
nuvarande tillstånd ser ut, vilka problem och hinder som står i vägen för att nå måltillståndet 
som är visionsinriktat. Rother (2013) utgår från följande bild (Bild 2) när han beskriver hur ett 
företag går till väga när de vill ta sig från nuvarande tillstånd till ett måltillstånd. Rother 
lägger fram denna bild som ett hjälpmedel för att bildligt förstå den process som pågår i 
förbättringskatan. Det första steget är det som alltid ska vara en organisations riktlinje, 
visionen. Visionen ligger bortanför deras egen arbetslivstid och bör vara kundorienterad samt 
reflektera den position organisationen vill ha i framtiden. Som steg två behöver 
organisationen självkritiskt se på den situation de har idag. Var verksamheten befinner sig i 
nuläget är viktigt för att sedan i steg tre kunna sätta rimliga måltillstånd som beskriver hur 
verksamheten avses att se ut när tillståndet är uppnått. Utan måltillstånd kan man inte agera på 
de problem som uppstår utan att riskera att ta den lättaste vägen även om den kanske inte är 
den bästa för verksamheten. På vägen mellan nuläget och måltillståndet finns det utrymme att 
genomföra experiment, steg fyra, för att nå måltillståndet. Dessa experiment genomförs ofta 
som motmedel på de hinder och problem som står i vägen för att måltillståndet ska kunna 
uppnås. Där behöver det också kunna redovisas vilket hinder som behandlas just nu (Rother, 
2013).  

Det är inte alltid tydligt vad nästa steg är i en förbättringsprocess, och förbättringskata är inte 
annorlunda. Men för att kunna lära måste det också finnas en handling. Rother liknar 
problematiken med en ficklampa. En ficklampa har bara en viss räckvidd, och när vi vill se 
bortanför den räckvidden är det tveklöst att ett steg framåt behövs tas. Men inte utan en plan. 
Innan en åtgärd genomförs måste det finnas en planering. Hur ska steget tas, vart ska det tas, 
vem ska ta det, varför ska det tas, när ska det tas och vad är det önskade utfallet? Därtill 

BILD 2 FRÅN NUVARANDE TILLSTÅND TILL VISION  
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menar Rother att Toyota ser planen som en hypotes och först när resultatet är tillgängligt kan 
hypotesen utvärderas. När steget har tagits utvärderas det, vad blev det faktiska resultatet i 
relation med det önskade utfallet? Blev utfallet bra och enligt önskan kan det standardiseras, 
föll resultatet utanför det önskade sätts ett nytt experiment upp. Verktyget som beskriver 
tillvägagångssättet är PGSA; Planera, Gör, Studera, Agera. PGSA tvingar fram en praktisk 
handling som kan utvärderas, vilket gör att verktyget kan beskriva tankeprocessen bakom 
experimenten i förändringskatan. Toyota strävar efter så korta PGSA-cykler som möjligt för 
att så snabbt som möjligt kunna se nästa hinder. 

Det som skiljer Toyotas version på PGSA från 
ursprungsversionen är att de satt in det som kallas för 
Gemba vilket betyder gå och se. Denna parameter anser 
Toyota är den viktigaste då det bara är först när du med 
egna ögon ser problemet eller lösningen som det blir 
begriplig på riktigt (Rother, 2013). 

I verktyget 5S finns en punkt som lyder ”Standardisera”. 
När ett arbete är standardiserat betyder det att 
tillvägagångssättet som används i just den processen 

fungerar enligt den standardisering som beretts. Standardiseringar görs för att alla i 
verksamheten ska veta hur processer går till, inte minst arbetsledaren (Ho, 1998). 
Standardiseringar hjälper till att se de avvikelser som uppstår så att åtgärder kan tas i så tidigt 
skede som möjligt. En avvikelse delger att det måltillstånd som sattes upp ännu inte är uppnått 
och att arbetet med förbättringskatan måste fortsätta tillämpas, dvs. nästa experiment behöver 
planeras och genomföras (Rother 2013). 

3.3.2 COACHING KATA  

Coaching kata är det begrepp som anger hur ledare utvecklas i sin coaching genom att arbeta 
med att lära ut förbättringskatan till adepten och öka deras kapacitet att genomföra 
förbättringar. Att coacha enligt Kata handlar om att utveckla människor så att de själva förstår 
och kan använda förbättringskatan på egen hand och i sin tur lära ut den till nästa adept. 
Tanken är att varje adept har en mentor och att varje mentor i sin tur är adept till en annan 
mentor. För att mentorskapet ska få effekt börjar det högst upp i företagshierarkin och arbetar 
sig nedåt. Förändring börjar i ledarskapet och så även coachingen. (Rother, 2013) 

En coachning-session följer en speciell ordning där frågor ställs från mentorn till adepten. 
Dessa är till för att stötta adepten i den process denne befinner sig i samt för att utveckla 
adepten att själv reflektera och senare kunna gå vidare och coacha nästa adept (Rother 2013). 

Planera	  

Gör	  

Studera	  

Agera	  

 

 Gemba 

BILD 5 FRAMSIDA, COACHINGKORT BILD 5 BAKSIDA, COACHINGKORT 

BILD 3 PGSA 
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3.4 FÖRÄNDRING 
3.4.1 SENSE OF URGENCY 
I många organisationer idag finns en genomgående självbelåtenhet där attityden är att ”jag gör 
som jag alltid har gjort och det blir bra”. Verkliga eller uppfattade vinster under perioder är 
bränslet som ger drivkraft framåt där det utförda arbetet skapar nöjdhet, men fortfarande finns 
en osäkerhet och en orolighet över framtiden. Detta leder till att företag utvecklar en så kallad 
false sence of urgency vilken ofta döljer sig bakom agendor och ångest över att misslyckas. 
Upplevelsen är att det är rörigt och skapar frustration och ilska över de nya problem och 
misslyckanden som uppkommer (Kotter, 2008). 

Ett true sense of urgency känsla av brådska är ovanlig men oändligt viktig i dagens samhälle 
där förändringar sker hastigt och ofta. Detta skapas och upprätthålls av varje individ i 
företagets hierarkiska ordning med filosofin att möjligheter och hinder finns överallt och med 
en längtan av att vinna, nu. Nu betyder i detta fall att framsteg vill åstadkommas varje dag, 
inte när det finns en lucka i kalendern. True sense of urgency är inte attityden att ett möte är 
viktigt och nödvändigt idag utan att mötet måste åstadkomma något viktigt idag. Förr fanns 
normer och mönster för hur processer genomfördes med enbart fokus inåt i organisationen. 
När ett true sence of urgency finns genomförs processer snabbt och med fokus på vad som är 
viktigt för organisationens framtid (Kotter, 2008). 

3.4.2 TOYOTAS PRAKTISKA PROBLEMLÖSNING 
Toyotas grundvärderingar är Gå till källan (Genchi Genbutsu), Ständiga förbättringar 
(Kaizen), Att ha visionen i fokus när utmaningar uppstår (Challenge), Maximera 
medarbetarnas prestationsförmåga (Teamwork) och att respektera andra och alltid försöka nå 
ömsesidig förståelse (Respect). (Toyota, 2016) 

När det kommer till deras problemlösningsmetodik ser vi en återspegling av dessa 
värderingar: 

1. Hitta problemet 
2. Gå och se 
3. Utreda orsaker 
4. Utveckla och prova motmedel 
5. Uppföljning 

Att hitta problemet handlar bara om att hitta alla problem utan att hitta de viktigaste 
problemen. När ett problem hittats är det viktigt att skapa en förståelse för de rådande 
omständigheterna. Undersök hur situationen ser den ut nu och jämför med hur den borde se 
ut. När problemet analyserats är nästa steg att hitta orsaken, alltså tendensen till den oväntade 
händelse vilken gav upphov till problemet. Därefter behöver åtgärder utvecklas och testas för 
att motverka de problem som ansågs viktiga. Sist görs en uppföljning. Här ställs frågor som 
”Vad var det vi ville åtgärda? Vad var önskat utfall? Vad blev utfallet och varför? Vad är 
nästa steg?”. Avsikten med uppföljningen är att ett lärande ska komma ur det arbete som 
gjorts för att verksamheten ska kunna reflektera över resultatet och varför det blev som det 
blev samt öka förutsättningarna för att resultatet från nästa åtgärd ska ligga närmare det 
önskade utfallet. (Rother, 2013) 
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3.4.3 THE TIPPING POINT – MALCOLM GLADWELL 
The tipping point handlar om hur förändring inte sker gradvis utan i ett omskakande bestämt 
ögonblick likt en epidemi där allting händer samtidigt. Det beskriver även fenomenet kring 
hur applicering av små medel kan få denna smittsamma effekt. Gladwell menar att det krävs 
10 procent av ett socialt system som är fullt engagerade i förändringen för att den ska ske på 
det sättet. (Gladwell, 2000). 

3.4.4 FÖRBÄTTRINGSVERKTYG 

ORSAK-VERKAN-DIAGRAM 
Även kallade fiskbensdiagram eller ichikawadiagram utvecklades av den japanske 
ingenjörsprofessorn Kaoru Ichikawa som ett hjälpmedel för att definiera vilka orsaker som 
kan ligga till grund för ett problem och sedan utveckla specifika åtgärder till de orsaker som 
isoleras som mest sannolika. Diagrammet delas upp under olika rubriker där frågan ”hur kan 
faktor x ha bidragit till problemet?”. Rubrikerna är människa, metod, maskin, material, 
mätning och miljö (Armstrong 2003-2011). 

1. Har människan rätt utbildning, erfarenheter och möjligheter att genomföra sina 
arbetsuppgifter? 
2. Finns det till de metoder som utförs relevanta och uppdaterade instruktioner som skildrar 
det bästa sättet att utföra uppgifterna? Används lämpliga verktyg?  
3. Har de maskiner som brukas rätt kapacitet och potential i relation till det som produceras? 
Utförs kontinuerligt och förebyggande underhåll enligt schema? 
4. Är det material som används processriktigt i kvalitet och tillhandahålls det av fler 
leverantörer i samma eller olika kvaliteter? 
5. Används processriktiga mätinstrument och blir de granskade och justerade på kontinuerlig 
basis? 
6. Finns det något i tillverkningsmiljön som påverkar mätinstrumentens tillförlitlighet? 
Påverkas tillverkningen av förändringar i miljön? Växlingar i t.ex. fukt, temperatur, 
strömtillförsel? (Armstrong, 2003-2011 & Bergman, Klefsjö, 2007) 
 
Enligt Bergman & Klefsjö (2007) bör ytterligare en parameter inkluderas, management, där 
författaren menar att ledningen behöver ifrågasätta om de stöd och medel de levererar eller 
inte levererar till verksamheten påverkar problemet. 

DATAINSAMLING 
Att välja vilken typ av data som ska samlas in, vad den ska användas till och hur den ska 
analyseras är tre viktiga punkter att tänka på när en datainsamlingsmetod väljs. Det är även 
viktigt att sätta gränser eller ramar för hur stor variation som kan tolereras. Vilken grupp 
människor vänder sig datainsamlingen mot och hur formateras materialet på ett sådant sätt att 
rätt information kommer fram? (Bergman, Klefsjö, 2007). 

3.5 DIFFUSION OF INNOVATION – EVERETT ROGERS 

För att förstå sammanhanget av Teorin börjar författaren med att bena ut begreppet Diffusion. 
Diffusion i den aktuella kontexten beskrivs som hur kommunikationsprocessen ser ut till de 
olika delarna av det sociala systemet där kommunikationen är processen i vilken människor 
skapar och delar information för att nå en ömsesidig förståelse där de antingen delar eller 
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skiljer åsikt. I fenomenet av diffusion menar Rogers att kommunikationen innehåller en 
innovation som skapats kring en osäkerhet och att det är detta som ger diffusion sin säregna 
utformning där information inte överförs i åsiktsutbyte utan snarare genom ensidig 
kommunikation där ena parten kommer till en förändringsagent (change agent) och överför 
information om ett problem och den andra parten, förändringsagenten, överför information 
tillbaka om en lösning. (Rogers, 1983) 

Rogers anger att DOI är en teori vars syfte är att visualisera varför och hur fort förändring 
sker i en social struktur. Konceptet presenterades första gången 1962 av Everett Rogers i 

boken, Diffusion of Innovation. Verket kom att vara väldigt inflytelserikt, speciellt i 
marknadsföringssynpunkt. Metoden visar på hur man med hjälp av moment som innovation, 
tidsplan, distributionskanaler och samhällssystem kan nå alla delar av marknaden inom en 
relativ tid. Grafen visar på sambandet mellan de konsumentgrupper som finns i samhället (blå 
kurva) och hur många marknadsandelar en distributör kan förvänta sig att inneha beroende på 
vilka konsumentgrupper som nåtts (gul kurva). 

Den första gruppen kallas för innovators och innefattas av de som är först med att hoppa på 
nya idéer för att de är innovativa och nya. Den sista gruppen kallas för laggards och innefattas 
av de som är allra mest skeptiskt inställda till nyheter och ofta behöver en längre tid för att 
övertalas. Mellan dessa två motsatser finns de som identifierar sig mer som innovator eller 
laggard, och väntar tills dessa hoppat på tåget innan de följer strömmen. Alltså de som 
antingen övertalas av innovators och börjar använda de tekniska nyheterna relativt snabbt 
eller de som behöver se hur hållbara nyheterna är över tid och sedan börjar använda dem 
(Trahan, 2013). En innovator kännetecknas av sin entusiastiska inställning till nya idéer och 
även av viljan att ha teknisk förståelse till idén. En innovator måste kunna hantera osäkerheter 
och även kunna acceptera misslyckanden. De har kanske inte så stor respekt i systemet men 
fungerar ändå som en inflödesport av nya idéer, innovationer och tekniska nyheter. 

I ett socialt system finns så kallade informella ledare (Opinion Leaders) vem medlemmarna i 
systemet väljer att följa om dessa inte avviker för långt från vad som är systemets normer. Då 
tappar de respekt och möjlighet att utöva inflytande på systemet. Den informella ledaren är 
inte en extern part utan integrerade i systemet. Denne skapas genom den sociala fördelningen 

BILD 6 DIFFUSION OF INNOVATION 
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när en grupp människor sammansätts och avgörs av dennes tekniska kompetenser och 
anpassningsbarhet till systemets normer. Ofta utnyttjas en sådan person av systemets 
förändringsagent (Change agent) som använder denne som den informella ledaren i 
situationer där diffusion uppstår (Rogers, 1983).  

På samma sätt som en ledare kan vara informell finns det också andra informella roller i 
verksamheten. Dessa är både uppgifts och personlighetsinriktade och kan vara väsentliga att 
ta hänsyn till i sammansättningen av arbetsteam (Bolman & Terrence, 2005). Topchik (2007) 
menar att uppbyggnaden av team behöver baseras på individens talanger, kunskap och 
erfarenheter och att det sedan är organisationens lednings uppgift att hjälpa individen att 
utvecklas och öka sina färdigheter. Topchik anser att en teamledare bör basera teamet på vilka 
av dessa talanger, kunskaper och erfarenheter som behöver finnas för att arbetet ska lyckas 
och inte på olika personlighetstyper eller genom att sammansätta grupper för att de kommer 
bra överens.  

3.6 KÜBLER-ROSS FÖRÄNDRINGSKURVA 

 
BILD 7 KÜBLER-ROSS FÖRÄNDRINGSKURVA 

Kurvan baseras på hur människor hanterar sorg men är enligt Goodman & Loh (2011) 
applicerbar på hur förändring tas emot i organisationer. Illustrationen visar på de steg 
individen går igenom när förändring sker oavsett om denne ser förändringen som något 
positivt eller negativt så sker någon form resa genom kurvans olika steg. Första fasen i kurvan 
innebär att förändringen kommer som en överraskning och kan innebära att den bemöts med 
antingen motstånd eller motivation. I organisationsförändring drivs ofta den första fasen av 
entusiasm. I fas två landar individen i en form av förnekelse där denne letar bevis och stöd för 
att förändringen inte ska hända eller har hänt. Här kan tendenser av passivitet och likgiltighet 
influera situationen. När individen sedan inser att saker har ändrats finns en vilja att göra 
motstånd och ifrågasätta situationen negativt då en positiv utgång inte ses som möjlig. 
Stämningen i denna fas drivs av ångest, klagan och envishet. Därefter går individen vidare till 
fas fyra vilken tituleras depression. Här menar Goodman & Loh (2011) att individen saknar 
energi och har ett allmänt lågmält humör. När fas fyra har passerat går individen istället 
vidare till att experimentera och utforska den nya situationen med nytt engagemang. Fas fem 
kännetecknas alltså av ny energi och kreativitet där individen inte bryr sig om att känna sig 
överarbetad, de små framstegen är viktigare. I takt med att individen nu accepterat den nya 
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situationen och genom nytt engagemang utvecklar nya färdigheter växer denne in i en roll där 
det finns en bekvämlighet i att fatta beslut, fas sex. Med hjälp av klara direktiv och fokus blir 
individen bekväm med att själv lösa de problem som kan uppkomma. I den sista fasen har 
förändringen accepterats av individen och är nu en ny verklighet (Goodman & Loh, 2011). 

Det är viktigt att inte utelämna ledaren ur denna kurva, de går igenom dessa faser precis som 
övriga medarbetare. För ledaren är det essentiellt att hålla känslomässigt avstånd från 
förändringen för att så snabbt som möjligt ta sig igenom alla faser. Den lättanpassliga ledaren 
kommer att se två olika sidor i organisationen. Vissa i gruppen kommer att se förändringen 
som en uppgift ur en rationell synvinkel medan andra kommer att se den personliga påverkan 
som förändringen kommer att ha. Dessa två kräver olika typer av coaching. Förändring 
handlar ju om att släppa taget om något gammalt för att kunna gå vidare in i något nytt, det är 
därför viktigt att skapa utrymme för att detta ska kunna ske, helst på ett positivt sätt så att ny 
energi och nya resurser skapas och för organisationen framåt. Det krävs också ömsesidig 
respekt och support, trots att organisationen befinner sig i en förändring förväntas människan 
prestera på topp även fast dennes energi kanske ligger i att bearbeta de personliga känslorna 
kring förändringen. Ibland kan människor fastna i olika faser, det är då viktigt att ledaren har 
rätt verktyg för att kunna coacha dem vidare (Goodman & Loh, 2011). 

3.7 FOGGS BETEENDEMODELL 

Modellen visar på hur människors olika motivationsnivåer kan utnyttjas i alla lägen samt hur 
dessa toleranser kan utvidgas. Fogg menar på att termen att ”motivera beteendeförändring” 
behöver bytas ut till att ”främja beteendeförändring” och att detta kan göras genom att hjälpa 
människor att lyckas genomföra uppgifter som är proportionerliga i storlek mot individens 
motivationsnivå. Modellen beskriver huruvida en person med hög motivation kan genomföra 
stora uppgifter medan en person med låg motivation kan genomföra mindre uppgifter. När en 
person har högre motivationsnivå kan de med rätt hjälp utmanas att göra uppgifter som 
reducerar dennes barriärer för vad som är svårt, vilket utvecklar deras färdigheter att göra 
svårare uppgifter när de befinner sig i en lägre motivationsfas. De svåra uppgifterna blir alltså 
enligt Fogg lättare att genomföra med tiden. Gamla beteenden ändras när människor får hjälp 
att lyckas genom att ta små steg i rätt riktning för att stegvis skapa nya vanor under 
strukturerade former. Det som Fogg kallar för trigger är det som får människor att ta till ett 
visst beteende, något som får dem att sätta både motivation och kapacitet i arbete (Fogg, 
2009). 

 



23 

4. OBSERVATIONER FRÅN DEN INTERAKTIVA STUDIEN 
Hur går en förbättringsprocess till bakom kulisserna? 

Hos Ztift AB gjordes observationer om hur ett litet producerande företag kan gå till väga när 
de vill förändra sin företagskultur genom förbättringsarbete. De två första veckorna hos 
företaget var dedikerade till observationer och analysering av verksamhetens behov. Det blev 
delvis uppenbart att avsaknaden av tydlig planering och brist på förbättringsarbete låg till 
grund för en del av de brister som företaget själva utnämnt vara en stor utvecklingsfaktor.  

Vecka ett var en tyst observationsvecka vilken gick ut på att observera verksamheten både ur 
ett praktiskt processperspektiv men också ur ett organisationsperspektiv. Processmässigt 
upptäcktes att många order föll i datum även om de bara var sådant som skulle plockas i 
lagret, paketeras och skickas. Även att många komponenter saknades där ordern varit inom 
sikt ett längre tag. Organisationsmässigt upptäcktes att det inte var helt tydligt vem som har 
vilka arbetsuppgifter och att alla anställda inte har koll på hur lång leveranstid produkterna 
har vilket gör det svårt för dem att förutse när material kommer att ta slut. Vissa dagar sitter 
medarbetarna och producerar samma komponent eller produkt en hel dag, vilket blir ett 
väldigt statiskt arbete. Det finns ingen plan för arbetsrotation utan snarare en vana kring byte 
av arbetsuppgifter vid behov. Detta leder till en bekvämlighet där det är lätt att går in i 
slentrian och inte se utvecklingsmöjligheter eller småfel. Finns det en tydligare arbetsrotation 
kommer ständigt nya ögon in i processen och dessa småfel blir troligtvis uppdagade snabbare. 

Andra veckan gjordes ett pilotprojekt för att få belägg till föraningarna om resursfördelning 
och huruvida andra faktorer än detta påverkade medarbetarnas dagliga arbete. Ett test på en 
planeringstavla gjordes i monteringsdelen av verksamheten med fokus på enstaka 
produkttyper. Tavlan visade på produkttyper och vem som har ansvar för att hantera 
monteringen för den aktuella produkten samt hur många som ska göras och vilken dag. Om 
det bestämda antalet produkter hinner monteras den bestämda dagen skrivs det under det 
diagonala strecket med grön penna och hinns de inte med skrivs de med röd penna. Till höger 
på tavlan lyfts eventuella kvalitets-, utrustnings-, eller materialstörningar upp. Detta gör att 
möjligheten till reflektion och analys av nuläget blir genomförbar med faktabaserade 
argument. Utfallet från detta test blev att föraningarna om att resursfördelningen var 

bristfällig bekräftades samt föraningar kring 
att tydlighet för i vilken ordning produkter 
behövde prioriteras saknades. Detta 
mynnade ut i att medarbetarna inte hade 
någonstans att upp brister vilket i sin tur 
skapade en stress kring att behöva ha 
kontroll på flera moment i det dagliga 
arbetet utöver deras egentliga 
arbetsuppgifter.  

BILD 8 TEST PLANERINGSTAVLA 
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Det första som gjordes efter de två observationsveckorna var ett möte där ledningen fick 
utvärdera sitt nuläge genom frågan ”var är vi idag?” samt reflektera kring vad de ville se 
verksamheten sträva mot och hur de ville se organisationen fungera i framtiden under frågan 
”vart vill vi vara?”. 

 
BILD 9 LÄR KÄNNA FÖRETAGET 

Frågan ”Vart är vi idag?” fick tre underrubriker där ledningen diskuterade kring de punkter 
som kändes brinnande och där studenten också genom observationer i verksamheten upptäckt 
att det fanns brister. Underrubrikerna blev Information, Värderingar och Personal. 

Kring information diskuterades hur väl företaget fungerade kommunikationsmässigt. Detta 
var en punkt vilken medarbetarna i verkstaden tydligt uttryckt under de två 
observationsveckorna var bristande då informationsutbyte skedde dagligen och mycket mer 
muntligt än skriftligt, men att det saknades uppföljning vilket i sin tur skapade osäkerhet kring 
vem som hanterade frågan samt en stress kring huruvida individen som lyft frågan kunde 
släppa kontrollen på ärendet eller inte. 

Under rubriken värderingar diskuterades hur ledningen uppfattade medarbetarnas arbetsmoral 
och vad de trodde kunde ha påverkat denna. Ledningen uttryckte tanken att värderingen idag 
var att arbetsplatsen var ”ett jobb” och att detta kunde ha tre väldigt tydliga anledningar. Den 
första orsaken var att det saknades en tydlig omvärldsbild där det inte tydligt nog förmedlades 
vad individens arbete betyder för slutkunden. Orsak två ansåg ledningen vara att det saknades 
uppskattning på arbetsplatsen där individen saknade bekräftelse genom positiv och 
konstruktiv feedback samt en gemensam motivator mot vilken medarbetarna kunde sträva för 
att uppnå. Tredje orsaken ansågs vara att det inte fanns en tydlig målbild med uppföljning på 
utfall, t.ex. ”veckans faktureringsmål” eller liknande viktiga nyckeltal som kan bekräfta 



25 

individens arbete. Den otydliga målbilden ansåg ledningen också kunde bero på bristfälligt 
ledarskap. 

Rubriken personal hanterade frågor om dagens arbetsfördelning och kompetensfördelning. 
Inte bara kring hur resurser hanterades för att underlätta produktionstrycket på individen utan 
också huruvida medarbetarna kunde rotera kring olika delar av verksamheten. Huruvida de 
har kompetens inom alla produktfamiljer eller om de är begränsade. I och med att det är ett 
litet företag med ganska få anställda kan långvarig sjukdom ställa till stora problem i alla 
företagets segment. Skulle endast en person bli sjuk under en längre period kan det bli en stor 
påfrestning för hela organisationen. Personalrubriken förde också till tankar kring den övertid 
som belastade medarbetarna på kontoret allra tydligast vilken resulterade i trötthet och 
utmattning. Studenten ställde en tuff fråga kring om de trodde att det saknades kompetens 
eller kommunikation, alltså om det kanske skulle behövas tillsättas en medarbetare eller om 
de trodde att denna belastning skulle komma att lösa sig genom att en tydligare 
kommunikationsmetod konstruerades. Inget konkret svar kom på denna fråga utan gick 
snarare vidare till reflektioner kring om det icke fungerande MPS-systemet kunde ligga till 
grund för problematiken och att den stress som fanns i verksamheten kunde lösas när ett 
fungerande datasystem infinner sig. 

Utvärderingen fortsatte med en positivare aspekt där ledningen fick utrymme att drömma och 
reflektera kring vart de ville se verksamheten befinna sig i framtiden. 

 
BILD 10 MÅLBILDER FÖR FÖRETAGET 

Informationsmässigt ville de tydligare kunna visualisera hur de jobbar med förbättringar, hur 
det dagliga och veckoliga arbetet ser ut samt några betydande nyckeltal. De ville också kunna 
förmedla den gemensamma informationen tydligt och ha någon typ av månadsvis uppföljning 
kring hur företaget utvecklas, vilka projekt de arbetar med och vilka förändringar som är på 
ingång. Genom information ville de också kunna förmedla en tydligare målbild där det 
tydliggörs varför de vill jobba med förbättringar. 
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Värderingen ”ett jobb” ville de vända till ”vårt jobb” för att skapa en tydligare gemenskap där 
de jobbar tillsammans mot gemensamma mål. En tydlig målbild behövde utformas och 
förmedlas genom ledarskap där medarbetarna får veta varför målbilden ser ut som den gör 
men också genom att tydligare åskådliggöra utfall och uppföljning. För att känslan ”vårt jobb” 
skulle kunna infinna sig ansåg ledningen också att det behövde skapas ett tydligt sätt att 
uppskatta det arbete som görs genom att bekräfta medarbetarnas arbete så att de känner en 
betydelse och därmed ökar motivationen att vilja bidra med åsikter, funderingar, problem och 
förbättringar. Helt enkelt för att skapa en mer engagerad arbetsgrupp med teamkänsla.  

Under rubriken personal kom det fram att det skulle vara bra att ha en ställföreträdande för 
produktionsansvarige om denne är bortrest eller sjuk. Det ledningen också ville se ändras i 
framtiden var ärligheten i företaget kring den personliga kapaciteten. Om det saknas resurser 
eller material ville de att detta skulle framkomma så tidigt som möjligt för att kunna ta itu 
med dessa hinder. 

Som slutsats på framtidsreflektionen fick ledningen bestämma tre punkter av alla som kommit 
upp på tavlan som de ansåg viktigast och ville jobba extra med. Resultatet blev följande: 

 
BILD 11 LEDORD FÖR ARBETET MOT MÅLBILDER 

Tydlighet, ärlighet och uppskattning. Detta var de tre punkter som ledningen ansåg saknades i 
nuläget. Ledningen ville öka sin tydlighet mot de anställda och öka förståelsen kring 
målsättningar, vilka personer i företaget som har ansvar för vad och tydligare kommunicera 
information på alla plan i verksamheten. Kring ärlighet tänkte ledningen att de behövde bli 
ärligare kring de problem som finns i verksamheten för att de ska kunna skapa en bättre 
arbetsmiljö där alla är delaktiga och påverkar i förändringsarbetet. Det togs upp att under 
denna rubrik behöver ledningen evaluera om de problem som tas upp är av fakta, åsikt eller 
av gissning. Detta för att på bästa sätt kunna avgöra hur problemet ska tacklas. Att uppskatta 
medarbetarna lyftes fram som en tredje punkt och där gick diskussionen kring att det handlar 
om att både visa uppskattning till individen men också till gruppen. När detta genomförts 
lyftes frågan ”vad deras sence of urgency är?” fram. Reflektioner kring detta var att om inte 
en förändring kommer ske nu blir de tvungna att lägga ner en del av produktionen. 
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Därefter redovisades kurvan diffusion of innovation där de olika sätten kring hur förändring 
tas emot i en social struktur redovisades. I detta skede spekulerades kring hur detta skulle 
kunna se ut i verksamheten, men ingen ur medarbetargruppen sattes i något fack då 
spekulationer inte ansågs vara en befogad grund. Denna modell var inte till för att påverka hur 
förändringen skulle genomföras utan endast göra ledningen uppmärksam på att individer tar 
emot förändring olika och de olika för och nackdelarna diskuterades samt att de inte utgör en 
människas personlighet, utan att alla kan befinna sig i olika rum under grafen beroende på 
situation och intresse.  

Ett ichikawadiagram ritades upp där orsaker till frågan om varför det inte finns något 
fungerande förbättringsarbete utvärderades. Dessa har tolkats ur observationerna från första 
två veckorna hos företaget samt ur diskussionerna som gick under mötet med ledningen. 
Utfallet blev följande: 

 
BILD 12 ICHIKAVADIAGRAM DÄR TROLIGA ORSAKER STAPLADES UPP 

En enkätundersökning genomfördes för att undersöka hur medarbetarna i verksamheten ser på 
förbättringsarbete. Följande påståenden ställdes och värderades på skala 1-6 där 1 betyder att 
påståendet inte stämmer och 6 att påståendet stämmer: 

1. Jag ser förbättring som en arbetsuppgift. 
2. Jag ser förbättring som ”något utöver mina arbetsuppgifter” ett tillägg till mitt riktiga jobb 
3. Förbättringar används som en periodvis förekommande kampanj i vår verksamhet 
4. Förbättringar är en huvudaktivitet i vår verksamhet 
5. Fokus i processen ligger på resultatet (slutprodukten) 
6. Fokus i processen ligger på detaljerna (tillvägagångssättet) i processen 
7. Det finns en tydlig vision i verksamheten (ett långsiktigt mål) 
8. Arbetet mot visionen är tydligt 
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Resultatet blev följande: 
 

	  
1	   2	   3	   4	   5	   6	   Medelvärde	  

1	   	  	   1	   	  	   1	   1	   5	   5,1	  
2	   4	   1	   	  	   2	   1	   	  	   2,4	  
3	   1	   3	   1	   	  	   1	   1	   3	  
4	   	  	   1	   3	   1	   3	   	  	   3,8	  
5	   	  	   2	   	  	   1	   2	   3	   4,5	  
6	   	  	   	  	   1	   2	   3	   2	   4,8	  
7	   	  	   1	   	  	   5	   1	   1	   4,1	  
8	   	  	   1	   2	   5	   	  	   	  	   3,5	  

TABELL 1 ENKÄTUNDERSÖKNING, KOLUMNER: PÅSTÅENDETS INSTÄMMANDE, RADER: NUMMER PÅ FRÅGA. 

Resultatet för de första två påståendena redovisar att största delen av medarbetargruppen ser 
förbättringar som en arbetsuppgift, men att några tycker att det även är ett tillägg till deras 
vanliga arbetsuppgifter. Den största parten av verksamheten anser även att förbättringar är en 
huvudaktivitet snarare än något som kommer och går likt en kampanj. Detta gav reflektioner 
kring att verksamheten var mogen att hantera ett förändringsarbete då förbättringar alltid 
medför förändring på något plan. Finns det en villighet att förbättra föreligger det större 
möjlighet att även förändra. 

Verksamheten verkade även enig om att tillverkandeprocessen lägger stort fokus både på 
slutprodukten och på detaljerna i processen. Större delen av verksamheten angav också att det 
fanns en tydlig vision i verksamheten, men ingen verkade helt säker på hur arbetet mot 
visionen pågick. När detta presenterades för Vd:n lyftes en fundering då företaget inte hade 
någon uttalad vision och därför inte någon en riktlinje att jobba mot. 
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Som tidigare nämnt fanns vid arbetets start inget förbättringsverktyg där medarbetarna både 
kunde lyfta fram problem och avvikelser men också se hur arbetet med åtgärder fortskrider. 
Ett förslag på hur detta skulle kunna visualiseras lyftes fram som en förbättringstavla. Först 
ett teoretiskt förslag som sedan landade i ett verktyg som blev anpassat efter verksamhetens 
behov. 

 
BILD 13 FÖRSTA FÖRSLAG FÖRBÄTTRINGSTAVLA 

 
BILD 14 SLUTGILTIGT RESULTAT AV FÖRBÄTTRINGSTAVLAN 

Förbättringstavlans syfte är att visualisera arbetet med förbättringsåtgärder, det som Toyota 
Kata kallar för motmedel står här som pågående åtgärder. 
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a. Pågående åtgärder ska användas som en förtydligande planering där medarbetarna ska 
kunna se vem som är ansvarig för åtgärden, hur långt arbetet kommit (halvvägs eller 
klart), vilket datum åtgärden förväntas vara färdig och vilka eventuella hinder som 
påverkar arbetet. Dessa hinder skrivs i kommentarsfältet. Det värde som detta fält ger 
till medarbetarna är tydligt genom rubrikerna, men det mjuka värdet är också att det 
fungerar som ett motmedel till de stressmoment som tidigare lyfts fram kring 
hantering av information. När ett problem förs upp på tavlan ska medarbetarna kunna 
släppa problemet och lita på att det kommer att hanteras av rätt person. 

b. När en åtgärd/ett problem väntar beslut betyder det antingen att det är en större 
kostnad och att den behöver bearbetas av Vd:n, eller att det är ett problem som kan 
bero på något annat än det som medarbetarnaen lyft fram. Här ska problem och 
åtgärder inte stanna en längre tid utan ska vidare så fort som möjligt. Rutan är 
värdehöjande då medarbetarna ska kunna se att problemet arbetas med och inte blivit 
undanröjt. Syftet är att hela processen behöver vara visuell och därför behövs denna 
ruta för att påminna medarbetarna att också ta upp ärendet på varje morgonmöte. 

c. Insats/effekt-diagrammet är till för att utvärdera hur stor insats som behövs för att 
genomföra åtgärden samt hur stor effekt åtgärden kommer ha på verksamheten. 
Förhoppningen är att medarbetarna ska kunna börja se fler förbättringsmöjligheter och 
utvecklas både individuellt men också som team där de i grupp kan diskutera och 
argumentera för hur åtgärden påverkar verksamheten för att sedan i konsensus komma 
fram till ett gemensamt beslut. 

d. Förslagsrutan är där problem eller förbättringsförslag lämnas innan och sedan 
behandlas av gruppen. Härifrån kan de omformateras till åtgärder och sen antingen 
sättas i insats/effekt-diagrammet eller till rutan ”väntar beslut”. Rutan ska ge 
medarbetarna utrymme att komma med förslag och på så sätt utveckla dem att se fler 
möjligheter till förbättringar i verksamheten. 

e. Syftet med rutan som kallas för pausat är i det fall en åtgärd på grund av större hinder 
inte kan fortsätta arbetas med. Eventuellt kan åtgärden behöva formateras om eller 
andra åtgärder behöva behandlas innan åtgärden kan genomföras. En åtgärd påste ha 
blivit påbörjad för att kunna läggas under pausat. Rutan ska hjälpa medarbetarna att 
reflektera kring hinder i verksamheten för att i framtiden kunna bli bättre på att förutse 
hinder och förlägga motmedel innan hindren uppstår. 

f. Uppföljning är den ruta där slutförda åtgärder läggs för att kunna bevaka om den är 
helt färdigställd eller om den behöver fortsätta arbetas med. Det kan också vara en 
uppföljning på sådant sätt att en procedur för att genomföra ett moment i 
verksamheten har förändrats och att det behöver följas upp huruvida den nya 
proceduren följs eller inte. Rutan ska hjälpa medarbetarna att inte falla tillbaka i gamla 
mönster utan istället utvecklas. 

g. Genomförda aktiviteter ska fungera som en lista där de åtgärder som passerat 
uppföljningen läggs. Efter ett visst antal åtgärder framförs en uppmuntran t.ex. i form 
av fika eller annan belöning. Detta för att motivera medarbetarna att arbeta med 
åtgärderna. På ett sätt blir även den växande listan en motivation att genomföra fler 
åtgärder. 

h. De standardiseringar och praktiska lösningar som hamnar under genomförda 
aktiviteter förs också in i ett dokument för att kunna kolla tillbaka på vad som 
bestämdes och hur problem lösts tidigare. 
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När förbättringstavlan skulle börja användas gjordes ett stickprov med två anställda där de 
fick föra fram funderingar kring tavlans användning och funktion. Tidigare hade ledningen 
diskuterat att tavlan endast skulle användas en till två dagar i veckan och att arbetet med 

åtgärderna skulle vara självständiga, men ur detta möte kom att medarbetarna hellre ville ha 
den som en punkt på varje morgonmöte. Detta för att det snabbare skulle bli en rutin att jobba 
med förbättringar. Flödesbeskrivningen togs fram tillsammans med ledningens input och är en 
beskrivning på hur tavlan ska användas. Syftet är att alla ska kunna använda tavlan på samma 
sätt utan osäkerheter. 

När tavlan sedan började användas var produktionen under ett väldigt högt tryck vilket 
medförde att den prioriterades undan då det ansågs att tiden inte fanns. Det ansågs ta för 
mycket tid och energi att jobba med förbättringar. Detta beteende återkopplades då ett större 
engagemang nu underlättar arbetsprocessen i framtiden. Arbetet med förbättringstavlan togs 
då upp igen och ytterligare ett möte genomfördes med ledningen där Kübler-Ross 
förändringskurva redovisades just på grund av att de lagt förbättringsarbetet åt sidan. Med 
hjälp av modellen beskrevs det hur människor i verksamheten påverkas när de genomgår 
förändringar. Ledningen förstod och kunde tillämpa konceptet praktiskt då de såg att det först 
infinner sig en förälskelsefas där idéer tas emot och arbetet känns lätt och roligt. Samt att det 
därefter kommer en fas där förändringen börjar motarbetas och ifrågasättas varpå det är 
väldigt lätt att ge upp då det ofta känns som en lättare utväg än att arbeta sig igenom denna fas 
och ta sig till integreringsfasen där det skapats en ny vardag. Modellen togs emot konstruktivt 
och det blev uppenbart att det var fullständigt nödvändigt att arbeta igenom den obekväma 
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fasen konsekvent då det annars kan få ännu värre konsekvenser i arbetet mot en ny 
företagskultur. 

I tidigare observationer framkom att resursfördelningen inte fungerade idealiskt, företaget 
hänvisade detta dels till att ett fungerande MPS-system inte fanns och därför föll mycket 
information undan i planeringen. Därför infördes en daglig styrningstavla med syfte att ge en 
detaljerad visuell bild av nuläget där problem kan upptäckas i tid. Den ska ge stöd i 
resursfördelningen genom att tvinga fram en detaljerad produktionsplanering där 
arbetsuppgifter fördelas till medarbetarna och på så sätt ger en tydlig överblick på de 
anställdas uppgifter under veckan. Skulle en del av verksamheten ha ett högre tryck än andra 
delar blir det lättare att omfördela arbetsstyrkan. Detta fyller också värde i att medarbetarna 
får större möjlighet att tycka till och vara ärliga kring sin egen personliga kapacitet. 

 
BILD 16 DAGLIG STYRNINGSTAVLA 

Förhoppningen var att tavlan skulle påverka resursfördelningen, ge en påtaglighet och 
möjlighet att styra produktionen för att få bättre resultat på t.ex. leveransprecision. Tavlan 
används på så vis att order fördelas mellan medarbetarna i tillverkning och montering 
uppifrån och ned i prioritetsordning beroende på vilken order som behöver behandlas först. 
Tanken är att alla order ska upp på tavlan för att kunna fördela dem mellan resurser men 
också för att få en mer precis intern leveranssäkerhet. På vänster sida står de värderingar som 
önskas eftersträvas i verksamheten; säkerhet, kvalitet och miljö (inte att missta för ledningens 
ledord: tydlighet, ärlighet och uppskattning). Där finns även två fält för orderstocken; ett för 
kommande vecka samt ett för de sex kommande veckorna. Under materialstörning ska de 
order sitta som saknar komponenter för att kunna monteras eller tillverkas, detta kommer att 
hjälpa företaget att uppdaga fler problem som behöver åtgärdas till en början, men i längden 
kommer det att hjälpa dem att ha bättre framförhållning och förhoppningsvis kommer rutan 
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kunna göras mindre med tiden. Grön magnet visar att produktionen går enligt plan, röd visar 
att något hinder uppstått och ordern riskerar att bli sen, t.ex. maskinhaveri. Blå magnet visar 
att man håller på att åtgärda ett problem, att det är väntande. Gul magnet visar på när en order 
riskerar att bli sen, den gula magneten finns för att ge produktionsplanerare och 
inköpsansvarig möjlighet att åtgärda problemet innan det blir en permanent konsekvens, d.v.s. 
röd magnet. På tavlan finns även en rubrik för frånvaro vilket gör att planeringen blir mer 
noggrann i det fall det saknas resurser på grund av t.ex. sjukdom. Som ett komplement till 
ledordet säkerhet finns rubriken ”risker/tillbud/olycksfall” där eventuella säkerhetsbrister kan 
lyftas upp. 

En vecka efter den dagliga styrningstavlan implementerats inföll en uppföljning av 
förändringsarbetet vilken gjordes i form av ett besök i produktionslokalerna. 
Förbättringsarbetet hade utvecklats påtagligt då det hade börjat genomföras fler förändringar. 
Däremot saknades det uppföljning, vilket gjorde att det blev svårt att översätta åtgärderna till 
standardiseringar. En genomgång inföll där uppföljningens betydelse klargjordes. En positiv 
aspekt var att Vd:ns närvaro i produktionen blivit mer frekvent vilket uppskattades av flera av 
medarbetarna då de ansåg att fler uppdrag verkställdes av den anledningen. Vid detta 
mötestillfälle gavs information om ens individuella utveckling. Tydligt hade blivit att de som 
tidigare inte såg värde i att ge förbättringsförslag har börjat bli mer deltagande och nyfikna 
samt vågar ta för sig mer i förbättringsarbetet. Den förändring som skett var att ledningens 
delaktighet ökat och engagemanget i verksamheten hade blivit mer tydligt. Det som Deming 
menar kring detta är att den ökade tydligheten i ledarskapet nu hade börjat uppfattas som 
stöttande av medarbetarna och den osäkerhet som tidigare påverkan verksamheten nu var på 
väg att övergå till en tydligare teamkänsla. Roten till en stor del av medarbetarnas osäkerhet 
kunde alltså, som ledningen i början av arbetet reflekterade kring, vara ett otydligt eller 
bristande ledarskap. 

Ett sista uppföljningsmöte genomfördes där endast studenten och företagets VD medverkade. 
Här framgår att den dagliga styrningstavlan används men är också under utveckling. Syftet 
med tavlan var och är att inga uppgifter ska föras in eller vidare i planeringen om de inte kan 
slutföras, att varje individ ska kunna visa när de är överbelastade samt att gruppen som helhet 
ska kunna besluta hur arbetet ska fördelas. Frågan ställdes om företagets grundläggande sense 
of urgency kan tänkas bli hjälpt av de verktyg som förts in i verksamheten. Diskussionen 
fortsatte kring detta och slutsatsen blev att det inom en längre tidsperiod ser ut som att 
verktygen kommer att hjälpa företaget att agera för att undvika kritiska situationer. Det lyfts 
fram att verksamheten inte är hjälpt av att ha möten endast för mötets skull utan att det finns 
ett behov av att uträtta insatser nu. Foggs beteendemodell lyftes fram genom vilken 
förklarades hur ledaren kan öka individers förmåga att uträtta svårare uppgifter. Här 
reflekterade Vd:n kring olika individers förmåga att göra och vinna samt det motsatta där 
andra individer kan behöva en extra knuff eller uppmuntran för att komma till effektiv 
handling. Fler frågor kring Kübler-Ross förändringskurva uppkom och det reflekterades kring 
hur coaching i framtiden kunde underlätta individens personliga utveckling. 

Ett sista besök gjordes i produktionslokalen där utvecklingen av förbättringsarbetet 
undersöktes samt lämnades en sista feedback på arbetet med förbättringstavlan. Reflektioner 
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kring huruvida tavlan skulle överleva långsiktigt endast driven av förbättringar lyftes fram 
och det klargjordes att tavlan också behövde vara driven av avvikelser. Sådant som går 
utanför målet om ett optimalt tillstånd behöver också lyftas fram på tavlan. Under den första 
observationsperioden gjordes en observation kring hur medarbetarna ser på avvikelser då 
studenten lyfte en fundering till en av medarbetarna hur de arbetar med kvalitetsavvikelser i 
verksamheten. Medarbetarens svar var att ”det inte finns så mycket tydliga sådana 
avvikelser”. Detta medan denne satt och filade på en komponent som i ett optimalt fall inte 
skulle behöva filas på. Detta var en tydlig avvikelse, och det är ett bra exempel på vilken typ 
av avvikelser som tavlan kommer att behöva drivas av i framtiden. Det noterades även under 
besöket att fler förbättringar hade genomförts och att uppföljningen av förbättringar hade 
förbättrats. Tavlan hade även flyttats på i produktionslokalen och blivit placerad bredvid den 
dagliga styrningstavlan vilket gjorde den lättare att arbeta med dagligen. Rekommendation 
lämnades om att ha den som en stående punkt på varje morgonmöte. Den kommer 
automatiskt med den nya positionen vara tydligare för verksamheten och blir därför en mer 
naturlig del av vardagen att använda jämfört med den gamla platsen den hängde på, en bit 
ifrån den nya dagliga styrningstavlan. 
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5. RESULTAT 
Utvecklingen under arbetets gång var dels att ledningen förändrades och praktiskt började 
visa att förändringen är viktig för företaget genom att engagerat delta i förändringsarbetet. 
Ledningen började förstå vikten av att ha ett gemensamt standardiserat arbetssätt och vikten 
av att öka delaktigheten i förbättringsarbetet vilket bekräftas av Rother (2013). De började 
också kommunicera detta till alla i verksamheten. Detta ledde till att deltagandet från 
medarbetargruppen i förändringsarbetet ökade och medarbetarna började förstå att det de 
kunde bidra med till verksamheten var viktigt. Detta stämmer överens med Bergman & 
Klefsjös (2007) beskrivning av Demings 14 punkter.  

Framsteg gjordes i hur arbetsgången kring förbättringsförslag hanterades. Framstegen som 
observerades var att verksamheten med hjälp av nya rutiner och ett visuellt verktyg kunde 
genomföra fler förbättringar med ett mer systematiskt arbetssätt. Verktyget stödjer hur 
förbättringarna bearbetas från att vara förslag till att bli kvalitetssäkrade förbättringar. När 
medarbetargruppen fick upp ögonen för arbetssättet fick de också ett högre förtroende för 
ledningen och en mer initiativtagande medarbetarskara växte fram. Vi kan se samma tänk 
kring förbättringsarbete i teoriavsnittet om förbättringskata (Rother, 2013). 

När man initierar ett förändringsarbete genom att förändra ledarskapet kan vi i efterhand se att 
det leder till ett ökat engagemang från de som följer ledarskapet. De svårigheter som kan 
uppstå handlar i främsta hand om huruvida kommunikation hållits öppen eller stängd. Alltså 
huruvida hela verksamheten har vetat om de förändringar som ska komma, samt vilka 
positiva/negativa konsekvenser de kommer att få, eller om förändringar sker impulsivt på ett 
sådant sätt att verksamheten blir överraskad. En annan svårighet är om medarbetarna i 
verksamheten motsätter sig förändringen som beskrivs i teoriavsnittet om Kübler-Ross 
förändringskurva (Goodman & Loh, 2011). 

1. Vilka svårigheter kan uppkomma när ett litet producerande företag ska genomgå en 
organisationsförändring vilken kräver stort engagemang och vilka faser säger litteratur och 
forskning brukar förekomma i en kulturmässig företagsförändring? 

Det studerad litteratur verkar vara överens om är att förändringen börjar hos ledningen. 
Därifrån utgår engagemang och sense of urgency. Ledningen behöver föregå med gott 
exempel och vara delaktiga i förändringsprocessen och sprida ett positivt förhållningssätt 
angående förändringen till medarbetarna. Vissa medarbetare kommer att haka på förändringen 
snabbare än andra, medan andra kommer att ha en längre infasningsperiod. Enligt Kübler-
Ross förändringskurva kan detta bero på om individen tar förändringen som en personlig 
påverkan eller som en praktisk uppgift. I observationerna hos Ztift AB gavs information om 
att företagets sense of urgency var att om förändringen inte genomfördes var nästa alternativ 
att lägga ner en del av produktionen. Ledningen valde då att med engagemang och 
beslutsamhet påbörja ett förändringsarbete och utryckte att om en förändring skulle ske så var 
det tid nu innan medarbetarna skulle tappa förtroende för företaget.  

När förändring realiseras kommer varje enskild människa ha olika motivationsnivåer att 
utföra uppgifter. Det är därför viktigt att bemöta varje människa på den nivå de är kapabla att 
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genomföra dessa. Foggs (2009) beteendemodell menar på att en person med hög motivation 
är kapabel att genomföra större uppgifter och personer med låg motivation har kapacitet att 
genomföra mindre uppgifter. När en person med hög motivation utmanas att utföra svårare 
uppgifter än de egentligen förmår, tänjs gränserna för vad personen mäktar med under en låg 
motivationsperiod. Därmed utvecklas individen genom utförandet av uppgifter. Däremot kan 
inte en person med låg motivation utmanas att utföra större uppgifter än de förmår. Detta 
skulle inte främja personens utveckling genom dennes utförande av uppgifter. Det kan vara 
svårt att avgöra i vilken fas varje enskild individ befinner sig, men en viktig aspekt att ta i 
beaktning då det som tidigare nämnt kan vara avgörande i mindre organisationer huruvida 
varje resurs används till full kapacitet och inte överbelastas eller förringas.  

Foggs (2009) beteendemodell användes i den interaktiva studien som en förklaring till varför 
vissa av medarbetarna hade svårare att arbeta med förbättringar än andra. Med hjälp av 
Kübler-Ross (Goodman & Loh, 2011) förändringskurva kan en tydligare bild ges kring detta. 
Om medarbetarna inte ännu tagit sig igenom de första fyra faserna som Kübler-Ross 
(Goodman & Loh, 2011) anger bör enligt teorin motivationen vara ganska låg. Detta gör att 
förbättringsarbetets uppstart tar tid, men med ihärdighet och ständigt arbete bör verksamheten 
växa in i ett mer deltagande förbättringsarbete. När ett standardiserat tillvägagångssätt för att 
arbeta med förbättringar börjar synas kan arbetet börja sträva mot ständiga förbättringar. 

När Diffusion of Innovation appliceras på en organisation kan parallellen dras att förändring i 
det fallet skulle vara den tekniska nyheten. Det finns i de allra flesta organisationer dessa 
”konsumenter” som är varandras konkreta motsatser där den ena parten hoppar på en idé och 
är snabba med att hylla den, Innovators, och sedan finns det de som är snabba till en mer 
skeptisk reaktion, Laggards. Inget är bättre än det andra utan det behövs båda parter i ett 
förändringsarbete. Den som är positiv till all förändring kan missa kritiska punkter som den 
skeptiska parten är snabb att utpeka och spegelvänt är den mer förändringspositiva parten 
snabb att se positiva fördelar i de kritiska punkter som utpekas av organisationens Laggards. I 
en verksamhet är det viktigt att så snabbt som möjligt få dessa Laggards att inse fördelarna 
med förändringen då resterande funderare (early maturity, late maturity) följer om de ser 
dessa gå före. 

Hos Ztift AB var det tydligt att vissa ur medarbetargruppen var mer villig att köra igång 
förändringsarbetet än andra. Svårigheterna med detta är att det inte går att tvinga in människor 
i förändring utan det enda som hjälper är egentligen att vänta ut individer och under tiden 
påvisa varje fördel förändringen för med sig. Det inföll som observationerna berättar ut i ett 
möte med ledningen där de uppmanades att tydligare visa sitt engagemang och sin delaktighet 
i förbättringsarbetet.  

2. I vilken grad kan ett mindre producerande företag utifrån rådande kultur dra nytta av 
medarbetarnas förmågor så att varje individ i systemet växer in i en mer aktiv företagskultur? 

Enligt Demings punkter kan individens känsla av att sakna värdehöjande kunskap att tillföra 
förändringen vara avgörande för hur stort engagemang som ges från denne. Det blir alltså 
uppenbart att den individuella utvecklingen kan vara avgörande, speciellt i ett litet företag där 
resurserna inte är oändliga eller lättutbytta. Svårigheter blir alltså mer påtagliga om inte alla i 
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företaget jobbar aktivt med förändringsarbetet som en del av det dagliga arbetet. Därför blir 
även konkreta direktiv från ledningen viktiga då det är deras engagemang som driver 
förändringen framåt, men utvecklingen blir stillastående om inte medarbetarna är hängivna då 
det är de som kommer att göra det praktiska arbetet. När studien startade upp hos företaget 
fick studenten inga konkreta uppdragsdirektiv, det blev därför väldigt svårt att hitta ett mål att 
arbeta mot och ramar att arbeta inom. Detta visade sig återspeglas i hela företaget då 
medarbetarna saknade konkreta direktiv kring vilka ansvarsområden som föll på vem i 
verksamheten samt konkreta riktlinjer att arbeta mot. Med dessa riktlinjer syftas inte på de 
praktiska arbetsmomenten i produktionen utan detta syftar på att inga riktlinjer och mål fanns 
tydliga att tillgå för företagets utveckling. Detta skapar en väldigt spridd uppfattning om 
individers ansvarigheter och resulterar ofta i fingerpekning.  

Enligt Goodman & Lohs (2011) tolkning av Kübler-Ross förändringskurva går alla i 
verksamheten igenom någon version av förändringskurvan. De nämner och så att det finns en 
viss risk att fastna i en fas och att ledaren i organisationen behöver ha kunskap att hjälpa 
individer att ta sig ur denna fas. Olika människor behöver olika bemötande i dessa faser och i 
mindre organisationer där resurserna inte är många kan en persons låsning vara avgörande för 
företagets utveckling. Därför behöver även den mindre organisationen se värdet av att 
utveckla och stötta varje individ igenom förändringsprocessen. Inom Coaching Kata nämns 
det att varje adept har en mentor och varje mentor är i sin tur en adept till en mer erfaren 
mentor. På samma sätt kan vi se värdet av att organisationen i en, bildligt menat, hierarkisk 
ordning stötta varandra i förändringen. Även ledaren behöver en mer erfaren ledare att bolla 
tankar och frågeställningar med. Finns dessa resurser inte i företaget kan det vara nödvändigt 
att hitta andra sätt att införskaffa sig denna support. T.ex. att ledaren får utveckla sina 
kompetenser genom utbildning. 

När det interaktiva arbetet hos Ztift kommit till ett slutskede var fortfarande en del av 
medarbetarna fortfarande kvar i det som Kübler-Ross (Goodman & Loh, 2011) kallar för 
depressionsfasen. För att hjälpa en person ur denna fas är dennes behov absolut individuellt, 
men orsaken är säkrast att de tog förändringen som en personlig påverkan och därför behöver 
de också bemötas på ett personligt plan. Andra i medarbetargruppen hade tagit sig igenom 
kurvan flera gånger redan i takt med att nya uppgifter presenterades. Varje individ äger 
egenskaper för att ta sig igenom kurvan, men kan ibland behöva stöttning för att utvecklas och 
växa genom processen. Som i Coaching Katan beskrivs kan en mentorsdriven insats vara en 
del av lösningen på detta problem. 
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6. ANALYS 
Att använda en interaktiv ansats och arbeta med vederbörande i en gemensam lärandeprocess 
visade sig vara en effektiv metod i detta arbete. I motsats till studenten hade praktikern, d.v.s. 
medarbetarna på Ztift AB, en god närhet och insikt i var de tyckte var problem i 
verksamheten. Som student i arbetet var det oftast lätt att hålla en kritisk syn på 
verksamheten, men då arbetet gjordes tillsammans med medarbetarna genom diskussioner 
och kunskapsutbyte var det samtidigt lätt att falla i en roll där objektiviteten försvann. Det var 
en otroligt givande och lärorik process att praktiskt få göra ett arbete som resulterat i 
människors utveckling där syftet i slutändan varit att de själva ska kunna förbättra det system 
de befinner sig i.  

Att göra en litteraturstudie var absolut nödvändigt för att ha en stadig teoretisk grund att 
basera arbetet på. Det har varit svårt att hitta litteratur som beskriver de fenomen som uppstått 
under den interaktiva studien, men samtidigt gav det utrymme att först reflektera och skapa 
hypoteser kring dem innan vetenskapen applicerades. Viss litteratur har varit den som arbetet 
faktiskt grundat sig på, och har därför varit med redan från början. Mike Rothers (2013) 
Toyota Kata är exempel på en sådan litteratur. Toyota Kata måhända inte vara en fullständig 
sanning i alla situationer, men framförde en god grund att bygga studien på och var en teori 
som verkade vara framgångsrik och intressant att utgå från. Anledningen till att 
litteraturstudien gjordes parallellt med den interaktiva studien är att den korta tidsramen 
gjorde att förändringsarbetet var tvunget att köras igång så tidigt som möjligt för att något 
resultat skulle hinnas med att observeras. 

Den kvalitativa metoden lade grund till hur studien genomfördes och var till god hjälp i 
planeringen av arbetet då det i en kvalitativ metod anges olika faser arbetet behöver genomgå. 
I arbetet var studenten tvungen att observera hela arbetsprocessen som en helhet istället för att 
tolka den som stegvisa händelser. Detta gjorde att fördjupningen blev väldigt utförlig, men 
samtidigt har det varit svårt att urskilja detaljerna i processen. Resultatet har inte varit direkt 
mätbart vilket också skapat en svårighet i hur arbetet ska tolkas, men med hjälp av 
litteraturstudien kunde de diffusa resultat som framkommit resoneras och de upplevelser och 
känslor som behandlats få en teoretisk grund baserad på förbättringsarbete och rimliga 
slutsatser kunde dras ifrån arbetet.  

Enkätundersökningen visade sig ha betydelse då den påvisade verksamhetens mottaglighet för 
förändring och visade på verksamhetens behov. Fördelen med undersökningen var att se hur 
verklighetsförankrad verksamheten faktiskt var, men nackdelen var att resultatet blev ganska 
spritt och att det inte kunde användas för att påvisa något specifikt än att företaget var rörigt 
informations- och kommunikationsmässigt. Däremot användes frågorna och svaren som 
diskussionspunkter med ledningen för att höja kunskapen om verksamhetens syn på 
förändringsarbete. 

De deltagande observationerna var det som gav mest input till resultaten i studien. De 
beteenden och handlingsmönster som observerades visade sig viktiga för arbetets fortsatta 
utveckling. Negativt med metoden är att situationer kan tolkas felaktigt och därför ge ett 
svävande resultat vilket gör det svårt att dra slutsatser ur metoden. 
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Vid närmare eftertanke finns det några teoretiska fenomen som varit svåra att uttyda i 
företagets förändringsprocess. The tipping point (Gladwell, 2000) är en sådan där det varit 
svårt att identifiera det faktiska förändringstillfället ur beteendesynpunkt, däremot är de 
praktiska förändringarna lätta att uttyda då de har ett fysiskt införandedatum, men de skedde 
inte likt en epidemi så som Gladwell (2000) uttrycker det. Ztift har i stor utsträckning varit 
noga med att införa förändringar gradvis för att undvika hög påfrestning på verksamheten. 
Men de 10 procenten av medarbetare som behövdes vara fullt engagerade i förändringen 
kanske inte fanns under processens början, vilket i så fall har bidragit till att en tipping point 
varit i det närmaste obefintlig eller i alla fall otydlig.  

Tidigare i arbetsprocessen fanns en gemensam bild av att verksamheten skulle klara av att 
genomföra förändringen utan Vd:n närvaro då det finns en produktionsansvarig att arbeta med 
dem. Men att produktionsansvarig själv skulle driva arbetet kan i efterhand uppskattas varit en 
felbedömning. Arbetet tog inte fart på riktigt förrän Vd:ns engagemang blev mer synligt i 
verksamheten. När Vd:n började engagera sig tydligare fysiskt ökade medarbetarnas 
deltagande. Kanske kan denne ha varit den saknade procenten i Gladwells (2000) teori. 
Engagemang från den som ska driva arbetet är avgörande, kanske var inte 
produktionsansvarig beredd på arbetsinsatsen som skulle krävas och därför inte kunde ge det 
engagemang som krävdes.  

När det gäller enkätundersökningen som utfördes kanske det kan vara så att den vision 
medarbetarna tyckte sig arbeta mot i detta fall misstagits för affärsfilosofi, de två ligger nära i 
mening men har olika innebörd, speciellt praktiskt sett. Affärsfilosofin är inte ett osynligt 
skeende i verksamheten utan kan observeras som ett förhållningssätt till hur medarbetarna ser 
på de processer de befinner sig i. Visionen talar ju om i vilket tillstånd vi vill se företaget i 
framtiden och ger oss en riktning att jobba efter inom vilken filosofin skapas. Detta skulle 
också kunna grundat sig i den osäkerhet kring ledarskap som initialt förelåg i företaget. Om 
ett tydligt ledarskap saknats och verksamheten trott att de jobbar efter en outtalad vision kan 
det resulterat i att företaget gått mot ett tillstånd som inte gynnat dem. Visionen är ju riktlinjen 
som med fokus på kunden ska visa på hur företaget ska leva vidare och utvecklas. Med tanke 
på den bristande planering och sena leveranser som funnits en längre tid väcktes här 
funderingar kring hur kunden tidigare har drabbats av det tankemönster som här övervägs. 

Ur det ichikawadiagram som utformades kan idag bedömas att flera av de orsaker som lyfts 
fram har åtgärdats eller planerar åtgärdas på lång sikt. I det arbete som skett praktiskt skulle 
kunna utläsas att medarbetarna fått större förtroende för ledningen då det levererats 
förändringar i verksamheten och det fortsätts att arbeta med förändringarna för att integrera 
dem i det dagliga arbetet. Det upplevs som att personalens stress och uppgivenhet kring 
arbetsplatsen minskat, trolig anledning är att de ser att synliga åtgärder tas och att dessa 
åtgärder förbättrar verksamheten och underlättar deras vardag. En frustration som uttrycktes 
av medarbetarna från början av arbetet var just att ”det händer inget här” mot vilken det nu 
tagits åtgärder. 

Att ledningen ännu inte utvecklat en tydlig vision kan ha stor betydelse i framtiden då de 
kommer att sakna en riktlinje att analysera avvikelser utifrån. Detta leder till funderingar 
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kring hur medarbetarna ska kunna veta huruvida ett moment innehåller avvikelser om de inte 
vet inom vilka ramar metoderna de arbetar mot är formaterade. Om medarbetarna saknar 
kompass för framtiden kan de inte röra sig i rätt riktning över kartan. Huruvida verksamhetens 
nya omständigheter kommer att generera mindre övertid för personalen på kontoret återstår att 
se, den information som finns idag är att de kommer att tvingas in i en mer direkt och ärlig 
kommunikation samt en mer långsiktig planering. Saknaden av detta var något som 
medarbetarna tydligt uttryckt i början var ett stort hinder för dem i det dagliga arbetet. 
Planeringen behöver utvecklas och i framtiden ha mer utrymme för oväntade händelser såsom 
t.ex. maskinstopp eller akuta kundorder. Men även för andra oväntade resursbrister. 

Efter att ha analyserat observationerna står det klart att Ztift AB genomgår de olika 
beteendetypiska svårigheter som litteratur beskriver. Den interaktiva studien gjordes i en liten 
verksamhet och när arbetet inleddes förväntades ingen större påverkan eller effekt av de 
moment som behandlades. Därför blev studiens resultat en positiv effekt då fler av de 
beteendetypiska svårigheter som företaget genomgick kunde refereras till typiska modeller 
eller metoder. Detta gjorde att arbetet kunde progressera längre än förväntat under studiens 
gång. Verksamhetens storlek kan även anses ha påverkat hur snabbt förändringar har kunnat 
föras in i verksamheten då antal resurser både kan ses som en positiv och negativ aspekt. 
Negativ i den synvinkeln att antal resurser att föra in metoder och verktyg är begränsat och 
framtagning av dem tar längre tid än i företag där speciellt tillsatta arbetsgrupper finns. Även i 
den mening att när dessa förändringar är införda finns begränsat antal resurser att arbeta med 
dem vilket kan ge upphov till att de glöms bort eller läggs ned. De positiva aspekterna är att 
införandet av metoder och verktyg går snabbare då färre individer behöver introduceras till 
dem, samt att verksamhetens storlek gör det möjligt att snabbare se när arbetet går i fel 
riktning och då kunna gå in och direkt påverka situationen. 

Övergången mellan de faser som verksamheten genomgick skedde snabbare än förväntat och 
detta leder tankarna in på att det kan handla om en kombination mellan verksamhetens storlek 
och mottaglighet. Ledningen visade redan från början ett stort engagemang i konceptet med 
att sikta in sig på personalens utveckling för att förändra företagskulturen genom att använda 
förbättringsarbete som en metod. Denna ursprungliga agenda har aldrig presenterats för 
personalen på golvet utan istället har den praktiska delen av arbetet framförts vilket kan ses 
både som positivt och negativt. I detta fall kan det valda förfarandet i efterhand försvaras då 
det tycks att det praktiska arbetet ändå har fått positiva effekter på verksamheten. Att fokusera 
på praktiska förändringar som behöver utföras och coacha personalen igenom det arbetet 
verkar vara ett mottagligt tillvägagångssätt. Däremot kan det på längre sikt vara avgörande att 
satsa på att ha en mer öppen kommunikation om att företaget vill se individuell utveckling 
hos varje medarbetare. Detta för att varje medarbetare ska kunna vara ärliga med hur de själva 
ser på sin utveckling men också kring vad de klarar av att hantera både fysiskt samt vad de 
orkar med psykiskt. 
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7. SLUTSATS 
Slutsatsen i detta arbete blir att studerad litteratur stöttar hur den observerade lilla 
organisationen tycks påverkas av förändring. Förändringen hos Ztift AB verkar dock gå 
snabbare än från början förväntat, varför studenten tolkar dem som en mindre komplex 
organisation med färre berörda parter. Det uppvisades redan från början ett stort engagemang 
från ledningen för att snabbt generera delaktighet från medarbetarnas sida, vilket ger resultat 
dag för dag. Företagskulturen är ett kritiskt moment i förändringsarbetet då företaget inte kan 
förvänta sig gynnsamma resultat om det saknas goda förutsättningar. Ett företags framtida 
konkurrenskraft hänger enligt Deming på att organisationer aldrig blir stillastående i sin 
utveckling. På det sätt som Ztift AB har börjat ta vara på medarbetarnas kunskap om 
processen behöver de också lägga energi på att utveckla individens kunskap så att de inte 
slutar utvecklas när verksamheten förändras. Det är när förändringen genomförs som 
konkurrenskraften blir större. Goda förutsättningar ger individen större möjlighet att påverka 
och utveckla/förbättra processen då de vet hur den fungerar och därmed vad som avviker. Hos 
Ztift AB börjar en ny företagskultur bli synlig som främjar förbättringsarbete och en 
medarbetargrupp som mer och mer blir delaktig i förändringsarbetet. Möjligen är det så att det 
lilla företaget är ännu mer beroende av individens utveckling för att på sikt överleva. Hos Ztift 
AB finns en ledning som är mycket engagerad i verksamhetens utveckling och även i 
individens utveckling. Om företaget väljer att fortsätta på den väg av förändring de nu 
påbörjat finns mycket goda möjligheter att inom kort sikt skapa en verksamhet där viljan att 
förbättra, förändra och utvecklas blomstrar såväl på organisationsnivå som på individnivå. 

8. FORTSATT ARBETE 
Rekommendation till företaget om fortsatt arbete blir att arbeta uthålligt med förbättringar och 
vara uppmärksam på individens mottaglighet till de förändringar som införs. Fortsätt vara 
lyhörda på medarbetarnas behov och idéer då de har närhet och kunskap om 
tillverkningsprocesserna. Nästa rekommendation är att skapa en tydlig 
kompetensutvecklingsplan där medarbetarna får utvecklas i alla de tillverknings och 
monteringsprocesser som finns i verksamheten. När personalen börjar rotera mellan de olika 
segmenten i verksamheten kommer de se nya brister och risker som kanske inte i dagsläget 
uppmärksammats. Dessutom uppfyller detta en del av individens utvecklingsbehov. Ännu en 
rekommendation är att bistå produktionsansvarig med lämplig ledarskapsutbildning där han 
får utvecklas och växa in i den roll företaget ämnar placera honom. Som sista 
rekommendation lämnas även en utvecklingspunkt om en vision för företaget. I rapporten 
beskrivs hur visionen hjälper verksamheten att se avvikelser, förhållanden och hinder som 
inte kommer att ta företaget i rätt riktning. 

Den akademiska utvecklingspotentialen finns i fortsatt analys av fler företag med liknande 
resurstillgångar där förändringsarbete startas. Intressant vidare undersökning blir om resultatet 
skulle bli det samma i andra fall samt om det teoretiska verkligen stämmer överens med 
praktiken och detta inte är ett undantagsfall. 
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10. BILAGOR 

10.1 ENKÄTUNDERSÖKNING 
Besvara frågorna genom att fylla i skalan 1-6 hur väl påståendet stämmer för dig. 

1) Jag ser förbättring som en arbetsuppgift 
 
1 2 3 4 5 6 
Stämmer inte Stämmer 
 
 
2) Jag ser förbättring som ”något utöver mina arbetsuppgifter” ett tillägg till mitt 
riktiga jobb 
 
1 2 3 4 5 6 
Stämmer inte          Stämmer 
 
 
3) Förbättringar används som en periodvis förekommande kampanj i vår verksamhet 
 
1 2 3 4 5 6 
Stämmer inte          Stämmer 
 
4) Förbättringar är en huvudaktivitet i vår verksamhet 
 
1 2 3 4 5 6 
Stämmer inte          Stämmer 
 
5) Fokus i processen ligger på resultatet (slutprodukten) 
 
1 2 3 4 5 6 
Stämmer inte          Stämmer 
 
6) Fokus i processen ligger på detaljerna (tillvägagångssättet) i processen 
 
1 2 3 4 5 6 
Stämmer inte          Stämmer 
 
7) Det finns en tydlig vision i verksamheten (ett långsiktigt mål) 
 
1 2 3 4 5 6 
Stämmer inte          Stämmer 
 
8) Arbetet mot visionen är tydligt 
 
1 2 3 4 5 6 
Stämmer inte          Stämmer 
 


