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Abstract

Total quality management with employee focus

Gustaf Wikström

The study concerns the fact that the human factor in terms of participation, 
understanding, impact and communication is strongly contributing to how well an 
organization performs in the context of quality development. The theoretical 
background contains methods in the field of TQM, Lean and Hackman and 
Oldman's motivational model. The purpose of the study was to follow up on the 
field of identification of the improvement area and study it based on the theory of 
TQM in combination with motivational theories. The study has presented a solution 
proposal, an implementation plan and a discussion about Lean. 

Based on a qualitative research study, data collection has been based on qualitative 
interviews and participatory observations where the interviews were conducted on 
two occasions, based on semi structured interviews and 12 interviewees. The 
collected material has been analyzed on the basis of a data collection table and 
cause-effect diagrams to deeply identify potential causes for the identified 
improvement area.

The result of the report shows that management's involvement, participation and 
understanding of the business and its employees, in combination with the internal 
customer relationships, have a major impact on the quality delivered.

Keywords: communication, lean, motivation, participation, quality, TQM, 
understanding 
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Sammanfattning 
Den genomförda studien berör det faktum att den mänskliga faktorn i form av delaktighet, 
förståelse, påverkansmöjligheter och kommunikation är starkt bidragande till hur väl en 
organisation presterar inom ramen för kvalitetsutveckling. Den teoretiska bakgrunden 
innehåller metoder och arbetssätt inom offensiv kvalitetsutveckling, hörnstensmodellen, Lean 
samt Hackman och Oldmans motivationsmodell och ligger till grund för det resultat som 
presenteras utifrån frågeställningarna. Syftet med studien var att följa upp det från 
förstudiearbetet identifierande förbättringsområdet och granska det utifrån den offensiva 
kvalitetsutvecklingens teori i kombination med motivationsteorier. Arbetet har sedan 
presenterat ett lösningsförslag, en implementeringsplan och en diskussion kring Leans 
principer.  

Med grund i en kvalitativ forskningsstudie har datainsamlingen baserats på kvalitativa 
intervjuer och deltagande observationer där intervjuerna genomfördes vid två tillfällen med stöd 
av semistrukturerat intervjuunderlag och 12 intervjupersoner. Det insamlade materialet har 
analyserats med stöd av en datainsamlingstabell samt orsaks-verkan-diagram för att på djupet 
reda ut potentiella orsaker till det identifierade förbättringsområdet.  

Resultatet av rapporten visar att ledningens engagemang, delaktighet och förståelse för 
verksamheten och dess medarbetare, i kombination med de interna kundernas relationer, har 
stor påverkan på den kvalitet som levereras.   

 

Nyckelord: delaktighet, förståelse, hörnstensmodellen, kommunikation, kvalitet, Lean, 
motivation, offensiv kvalitetsutveckling 
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Begreppslista 

Begrepp Definition 

ISO 9001 ISO 9001 är en ledningssystemstandard för 
kvalitetsprocesserna i ett företag eller en organisation. 
Det kan beröra allt från hur du svarar i telefon till hur du 
undviker driftsstörningar. Ett ledningssystem beskriver 
hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för 
att möta kundernas behov (SIS, 2017a). 

ISO 13485 ISO 13485 specificerar krav på kvalitetsledningssystem 
där en organisation behöver för att visa sin förmåga att 
tillhandahålla medicintekniska produkter och relaterade 
tjänster som konsekvent uppfyller kundens krav och 
myndighetskrav som gäller för medicintekniska produkter 
och tillhörande tjänster (ISO, 2017a). 

ISO 14001 ISO 14000 är samlingsnamnet för de standarder som 
handlar om miljöledning. Dessa standarder skapar i sin 
tur ett miljöledningssystem som enkelt kan integreras i 
den befintliga verksamheten (SIS, 2017b). 

ISO 50001 ISO 50001 stödjer organisationer inom alla sektorer att 
använda energi mer effektivt genom att utveckla ett 
energiledningssystem (EnMS). ISO 50001 är baserad på 
modellen ledningssystem ständig förbättring, vilket gör 
det lättare för organisationer att integrera energihantering 
i sin övergripande insatser för att förbättra kvaliteten och 
miljöledning (ISO, 2017b). 

OHSAS 18001 OHSAS 18001 är ett ledningssystem för arbetsmiljö som 
gör det möjligt för en organisation att hantera sina 
arbetsmiljörisker och förbättra sin arbetsmiljöprestanda 
och specificerar kraven för hur ett sådant system byggs 
upp  (SIS, 2017c).  

ASME Section III (NCA-
3800) 

Kvalitetssystemscertifikat (QSC) utgivna av ASME ger 
en försäkran om att organisationens verksamhet, 
processer och tjänster i samband med upphandling, 
tillverkning och leverans av material, källmaterial och 
okvalificerade källmaterial utförs i enlighet med kraven i 
ASME BPVC avsnitt III NCA -3800 och NCA-3900 
(ASME, 2017). 



 
 

 

PED (Pressure Equipment 
Directive)  

PED- Direktivet om tryckutrustning täcker ett mycket 
brett spektrum av produkter, såsom fartyg, trycksatta 
förvaringsbehållare, värmeväxlare, ånggeneratorer, 
pannor, industriella rörsystem, säkerhetsanordningar och 
trycktillbehör. Sådan utrustning används i stor 
utsträckning inom processindustrin (olja och gas, 
kemikalier, läkemedel, plast och gummi samt livsmedels- 
och dryckesindustrin), processindustrin med hög 
temperatur (glas, papper och kartong), energiproduktion 
och tillgång till verktyg, Uppvärmning, luftkonditionering 
och gaslagring och transport (EC.Europa, 2017).  

AD-2000 Merkblatt W0 AD2000 Merkblaetter representerar de allmänt 
accepterade tekniska reglerna för tryckkärl och innehåller 
säkerhetskrav för utrustning, installation, märkning, 
design, tillverkning, testning och material. AD2000 
Merkblaetter sammanställs av tryckkärlsamhället 
"Arbeitsgemeinschaft Druckbehaelter" (AD) och syftar 
till att garantera tillfredsställande design, tillverkning och 
drift av tryckkärl (Certipedia, 2017).  

NÖHRA-modellen Modellen syftar till att skapa förståelse och ge 
förutsättningar till utveckling för både privatpersoner och 
grupper som exempelvis företag. Med stöd av ett 
coachande förhållningssätt redogör modellen för ett 
nuläge och ett önskat läge. Därefter konkretiseras hinder 
och resurser för att ge förutsättningar till att skapa ett 
agerande och därmed en utveckling framåt (Enhager, 
2011).  
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1.  Introduktion  
1.1. Inledning 
Under 1970-talet ägnade japanska företagsledare ett mycket starkt fokus kring kvalitetsfrågor 
för att stärka marknadspositioner, sänka de interna kostnaderna och för att på ett snabbare sätt 
få fram nya produkter. Arbetssättet visade sig vara mycket framgångsrikt och genom att utgå 
från kundernas behov och systematiskt arbeta med kvalitetsfrågor i alla led av produkt- och 
processutvecklingen lyckades japanska exportföretag under 1980-talet nå sådan framgång att 
de slog ut hela industrigrenar i USA (Bergman & Klefsjö, 2012:19). Den japanska framgången 
tvingande västvärlden att vidta drastiska åtgärder och föranledde till att arbetssätten som 
kvalitetscirklar och processtyrning togs efter samtidigt som företagen började att beräkna 
kvalitetsbristkostnader samt införa automatiserad kontroll och robotar. Dock var inte 
framgången en självklarhet för företagen i väst eftersom att helheten ofta saknades, vilket gav 
dem insikten om att ledningen tillsammans med hela företaget behövde driva förbättringsarbetet 
(Bergman & Klefsjö, 2012:95). Den amerikanska kvalitetsutmärkelsen Malcolm Baldrige 
National Quality Award instiftades 1987 och anses vara en av de stora bidragande orsakerna 
till helhetssynen och fokus på processer. Även i Europa etablerades tankarna på att skapa 
system för rutiner, ansvarsfördelning och andra viktiga frågor kopplade till kvalitetsarbetet, 
vilket föranledde till att serien ISO 900 blev antaget som internationell standard för 
kvalitetsledningssystem under 1987 (Bergman & Klefsjö, 2012:96).  

I mitten av 1800-talet ökade behovet av stål världen över. Både i Europa och USA genomfördes 
flera försök för att ersätta de tidigare hantverksmässiga metoderna för stålframställning för att 
möta det behov som fanns, men det var inte förrän Göran Fredrik Göransson år 1858 i Edsken, 
som den första i världen lyckades tillämpa bessemermetoden, vilken möjliggjorde billig 
tillverkning av högkvalitativa stålprodukter, som stålframställningen fick en internationell 
räckvidd (Jernkontoret, 2017). 1862 grundade Göran Fredrik Göransson sitt företag och 
verksamheten inriktades på hög kvalitet och vidareförädling, satsning på forskning och 
utveckling, nära kontakt med kunderna samt export. Sedan dess har företaget utvecklats till att 
bli en global industrikoncern som 1901 introducerades på Stockholms-börsen, 1921 började 
tillverka rostfritt sålt och hårdmetall 1942. Under 1960 talet genomfördes ett stort 
investeringsprogram vid huvudanläggningarna i Sandviken och år 1972 ändrades 
företagsnamnet till Sandvik AB (Sandvik, 2017a). För att bibehålla den starka och ledande 
marknadspositionen inom stålindustrin har Sandvik genom åren arbetat mycket med 
kvalitetsledning och standarder som verktyg till de arbetssätt som finns inom verksamheten. 
Idag är Sandvik SMT, det studerade affärsområdet, godkända/certifierade enligt:  

- ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 50001 
- OHSAS 18001 
- ASME Section III (NCA-3800) 
- PED (Pressure Equipment Directive) och AD-2000 Merkblatt W0 

(Sandvik, 2017b).  
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Med bakgrund i en genomförd förstudie inom den valda organisationen har författaren av 
studien identifierat förbättringsområden, vilka har analyserats och prioriterats till ett enskilt 
område som har arbetats med i den genomförda studien. Som bas har material från kurser inom 
Kandidatprogram i ledarskap, kvalitet och förbättring via Uppsala Universitet använts. 
Programmet innehåller kurser inom kvalitetsutveckling där arbetssätt, metoder och verktyg för 
verksamhetsutvecklings studeras för att identifiera problem, analysera och förbättra processer 
och arbetssätt samt upprätthålla nivån på de förbättrade processerna och arbetssätten (uu.se, 
2017).  

1.2. Bakgrundsbeskrivning  
I slutet på 2016 kom författaren av studien i kontakt med den globala kvalitetsansvarige inom 
valda organisationen i syftet att diskutera eventuellt upplägg för genomförande av 
examensarbete. Under december 2016 och januari 2017 genomfördes fler träffar där även andra 
personer med olika roller inom organisationen medverkade för att ge sin syn på den nuvarande 
situationen och därmed ge underlag till vilket område inom verksamheten som var av värde att 
genomföra en förstudie inom. I samråd med handledaren inom organisationen beslutades det 
slutligen om ett fokusområde och förstudien genomfördes i form av en kvalitativ intervjustudie 
baserad på semistrukturerade intervjufrågor. Intervjupersonerna bestod av sex flödeschefer, 
produktlinjechefen och kvalitetschefen inom organisationen. Förstudiens datainsamling 
grundade sig i Bergman och Klefsjös (2012:235-236) beskrivning av insamling av data och i 
form av en tabell där förbättringsområden prioriterades efter hur många av det totala antalet 
intervjupersoner som nämnde området i behov av förbättring vid intervjutillfället. Efter 
sammanställningen genomfördes en orsaksanalys med stöd av orsaks-verkan-diagram för att 
förklara vilka potentiella orsaker som kan ligga bakom det identifierade problemområdet. Med 
stöd av datainsamlingen och orsaksanalysen valdes till sist befintlig kompetens utnyttjas inte 
som fokusområde av den anledning att det bland sju av åtta intervjupersoner råder en 
uppfattning om att den kompetens som finns inom organisationen och främst operatörer inte 
utnyttjas som den borde. Vidare påpekades det vid flera tillfällen även att många av 
operatörerna är äldre och snart går i pension, dock utan en plan för upplärning i förmån för 
kommande operatörer. Att operatörernas kompetens och arbetsförmåga inte utnyttjas som 
önskat ses som ett stort problem då det bidrar till att motivation minskas, beslut tas utan 
förankring och att operatörernas förtroende till ledningen minskar.  

Det valda förbättringsområdet från förstudien ligger till grund för inriktningen i den fördjupade 
studien som presenteras. Med bakgrund i att det uppfattas som att operatörernas kompetens inte 
utnyttjas, fokuserades studien på operatörerna och hur de uppfattar sin nuvarande situation 
övergripande, i sin roll som operatör, ur ett kvalitetsperspektiv, sett till målsättning och ur ett 
ledarskapsperspektiv. Totalt har 24 intervjuer genomförts fördelat mellan 12 operatörer inom 
organisationen.   
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1.3 Presentation av vald verksamhet 
1.3.1 Sandvik 

Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern med omkring 43 000 anställda med 
ett starkt fokus att förbättra kunders produktivitet, lönsamhet och säkerhet (Sandvik, 2017c).  

Sandviks verksamhet är baserad på unik kompetens inom materialteknik, omfattande kunskap 
om industriella processer och nära samarbete med kunder. Detta har, tillsammans med 
kontinuerliga investeringar inom forskning och utveckling (FoU), givit Sandvik en 
världsledande position inom följande huvudområden: 

- Verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning 
- Maskiner, verktyg, service och tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrin 
- Avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning 

(Sandvik, 2017c).  

Affärsidé, vision och värderingar 

Sandviks affärsidé är att utveckla, tillverka, marknadsföra och sälja högteknologiska produkter 
och tjänster som bidrar till att förbättra produktiviteten och lönsamheten för kunderna (Sandvik, 
2017e). Sandviks vision är ”We set the industry standard”. Med fler än 2 700 medarbetare 
verksamma inom forskning och utveckling har Sandvik skaffat sig en gedigen meritlista när det 
gäller kommersialisering av nya produkter och lösningar, varav många har blivit måttstockar 
inom kunders branscher (Sandvik, 2017f). För att säkerställa en ledande ställning och att 
Sandviken skapar värde för kunder och aktieägare även i framtiden har presenterar de följande 
strategiska agenda: 

- Fokusera på våra kärnkompetenser och säkerställa att vi är nummer ett eller nummer 
två inom de områden vi är verksamma 

- Behålla starkt tekniskt ledarskap och innovationsförmåga 
- Säkerställa ett starkt ansvarstagande och beslutsfattande nära kunderna 
- Säkerställa stabilitet och lönsamhet och därefter tillväxt 
- Eftersträva effektivitet och ständiga förbättringar 
- Säkerställa en kultur att agera på rätt sätt – etiskt och ansvarsfullt 
- Attrahera, utveckla och behålla exceptionella medarbetare 

(Sandvik, 2017). 

Affärsområden 

Sandvik bedriver sin verksamhet inom tre affärsområden: Sandvik Machining Solutions, 
Sandvik Mining and Rock Technology och Sandvik Materials Technolog. Respektive område 
ansvarar för forskning och utveckling (FoU), tillverkning och försäljning av sina produkter och 
tjänster (Sandvik, 2017d).  
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Sandvik Materials Technology (SMT) är en världsledande tillverkare av avancerade rostfria 
stål och speciallegeringar för de mest krävande industrierna. Sandvik SMT:s verksamhet 
omfattar en stor bredd av olika produkter såsom rör, tråd, band och metallpulver samt produkter 
för industriell värmning. Totalt omsatte Sandvik SMT ca 13 miljarder SEK och omfattade ca 
6.500 anställda under 2016 (Sandvik, 2017d).  

1.3.2 SMT Precision Strip 

Den studerade organisationen, Sandvik SMT Precision Strip, är en ledande tillverkare av 
precisionsbandstål och är en del av Sandvik Materials Technology. Verksamheten producerar 
bandstål inom framförallt två viktiga kundsegment: rakbladsstål och ventilstål. Programmet 
omfattar ett brett utbud av stålsorter med mycket goda egenskaper med avseende på, till 
exempel, styrka, hårdhet och användbarhet. SMT Precision Strips utbud av bandstål omfattar 
tjocklekar från 0,015 till 5 mm och bredder upp till 400 mm (Sandvik, 2017g). 

SMT Precision Strip omsätter omkring x1 SEK och producerar ca x2 ton band under ett år 
fördelat 60 olika maskiner, vilket produceras inom ramen för 10 olika produktområden, varav 
fyra kallvalsade och sex härdade. Den viktigaste anläggningen inom SMT Precision Strip är 
OU Sandviken och betydelsefulla kunder beskrivs som exempelvis Philips, BIC och Hoerbiger 
(Sandvik, 2016).  

Organisationen har ett kvalitetsutbyte om x %3 av den totala mängden producerade band, vilket 
både av operatörer och flödescheferna inom organisationen anses vara lägre än vad 
verksamheten har kapacitet att producera utifrån de förutsättningar som finns idag.  

Organisationsschema 

 
Figur 1. Visar organisationsschemat för SMT Precision Strip, fritt efter Sandvik (2016). 

                                                

 

1 I samråd med handledaren inom organisationen har siffror valts att hållas anonyma. 
2 I samråd med handledaren inom organisationen har siffror valts att hållas anonyma. 
3 I samråd med handledaren inom organisationen har siffror valts att hållas anonyma. 
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Den utvalda observationsgruppen rapporterar till produktionslinjechefen inom området 
”PREFAB” enligt figur 1 på sida 4 och består av sex flödeschefer och ca x antal operatörer4. 
Figur 2 visar organisationsschemat för den utvalda observationsgruppen.  

 
Figur 2. Visar organisationsschemat för observationsgruppen, egen tolkning. 

 

Processkarta  

 
Figur 3. Egen tolkning av en övergripande processbeskrivning för Sandvik SMT 

Precision Strip. 

                                                

 
4 I samråd med handledaren inom organisationen har siffror valts att hållas anonyma. 
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Den övergripande processbeskrivningen enligt figur 3 på sida 5 redogör för hur processen för 
tillverkningen av bandstål går till inom SMT Precision Strip. Kunderna/intressenternas behov 
utgör den input verksamheten behöver för att utföra arbetet med tillverkningen i 
huvudprocessen. Leverantörerna av material till processen består både av intern produktion 
samt externa inköp.  

Huvudprocessen består av delprocesser för tillverkningen av bandstål, vilka beskrivs i figur 4. 
Vidare har huvudprocessen stöd från ledningsprocesser i form av strategier och målsättningar 
samt styrning och motivation, stödprocesser som syftar till att utveckla och underhålla arbetet 
samt resurser vilka förser processen med exempelvis verktyg, information, ekonomi och 
personal.  

Produktionsflöde  

 
Figur 4. Visar produktionsflödet inom Sandvik SMT Precision Strip (Sandvik, 2017).  

Figur 4 visar en förenklad bild av det komplexa flöde som råder inom SMT Precision Strip i 
Sandviken. Maskinparken består av ett stort antal maskiner som inte följer ett rakt flöde, utan 
maskinerna är fördelade i maskinparken på ett sådant sätt att det krävs förflyttning av material 
med hjälp av truckar både uppåt och nedåt mellan våningar samt ut och in mellan olika 
byggnader. Mellan vissa maskiner återkommer även materialet flera gånger för att processas.  
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1.4. Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att följa upp det från förstudiearbetet identifierande 
förbättringsområdet befintlig kompetens utnyttjas inte och granska det utifrån den offensiva 
kvalitetsutvecklingens teori i kombination med motivationsteorier. Arbetet skall sedan 
presentera ett lösningsförslag och en implementeringsplan.  

Följande frågeställningar kommer att användas för att utreda det identifierade 
förbättringsområdet: 

1. Vilka förbättringsmöjligheter finns inom ramen för offensiv kvalitetsutveckling och 
hörnstensmodellen? 

2. Hur kan organisationen utveckla medarbetarna till att förbättra den kvalitet som 
företaget levererar? 

1.5. Antaganden, avgränsningar och begräsningar 
1.5.1 Antaganden 

Studien har sin grund i ett antagande om att förståelse, delaktighet och påverkansmöjligheter 
hos medarbetare inom den studerade organisationen kan bidra till ökad motivation och därmed 
bidra till att den kvalitet som levereras intern och externt ökar. Vidare antogs det att det finns 
kopplingar mellan ledningens delaktighet och kommunikation till i verksamhetens operatörer 
och det förbättringsområde som identifierades i förstudien, nämligen att den befintliga 
kompetensen inom organisationen inte utnyttjas.  

Den information som samlats in genom intervjuer och observationer antas visa upp den 
generella uppfattningen om hur den nuvarande situationen ser ut bland verksamhetens 
operatörer.  

1.5.2 Avgränsningar 

Examensarbetet är avgränsat till en produktionsenhet inom hela verksamheten för Sandvik 
SMT Precision Strip och fokuseras främst på berörda flödeschefer samt operatörer inom den 
studerade organisationen. Vidare avser studien att analysera det identifierade 
förbättringsområdet från förstudien och presentera en implementeringsplan för det 
förbättringsförslag som rapporten presenterar. Studien avser därmed inte att praktiskt införa det 
framtagna förbättringsförslaget inom organisationen. Examensarbetet pågår mellan 2 april 2017 
och 4 juni 2017. 

1.5.3 Begränsningar 

I och med att studien har avgränsats till en produktionsenhet och utvalda intervjupersoner, ger 
det en begränsning i studiens täckningsgrad inom organisationen i stort sett. Det har funnits en 
önskan av fler av organisationens operatörer att få möjlighet att bidra med sina tankar och 
åsikter i en intervju, dock fanns inte möjligheten att tillmötesgå detta behov då tiden för studien 
inte räckte till för att möta detta önskemål.  
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2. Teori 
Den teoretiska referensramen ger en övergripande förståelse för vad rapporten som helhet 
handlar om och belyser de viktigaste aspekterna inom ramen för den offensiva 
kvalitetsutvecklingen, hörnstensmodellen, Lean samt motivationsfaktorer. Avsnittet om Lean 
behandlas separat och kortfattat i diskussionsdelen för att koppla samman resultatet och hur 
organisationen idag arbetar med Lean.  

2.1 Den teoretiska bakgrunden  
2.1.1 Offensiv kvalitetsutveckling och hörnstensmodellen 

Den offensiva kvalitetsutvecklingen bygger enligt Bergman och Klefsjö (2012:38) på en 
strävan efter att uppfylla, och helst överträffa, kunders behov och förväntningar till lägsta 
möjliga kostnad genom ett kontinuerligt kvalitetsarbete i vilket alla är engagerade och som 
fokus på organisationens processer. Författarna lyfter fram vikten av att aktivt förebygga, 
förändra och förbättra och inte bara kontrollera och reparera. I arbetet med att nå högre 
kundtillfredsställelse med mindre resursåtgång, beskriver Bergman och Klefsjö (2012:38) den 
offensiva kvalitetsutvecklingen som en helhet där värderingar, arbetssätt och verktyg 
samverkar. Med ett engagerat ledarskap för kvalitet som grund, menar författarna att ett 
framgångsrikt arbete med kvalitetsutveckling, med stöd av en kultur som främjar att 
organisationen sätter kunderna i centrum, baserar beslut på fakta, arbetar med processer, arbetar 
ständigt med förbättringar och skapar förutsättningar till delaktighet enligt figur 5:  

 
Figur 5. Visar hur hörnstensmodellen kan utformas, fritt efter Bergman och Klefsjö 

(2012:40). 

Utveckla ett engagerat ledarskap 

Ett engagerat ledarskap i en offensiv kvalitetsutveckling vilar enligt författarna på en synlighet 
och tydlighet i den egna organisationen samt det egna personliga engagemanget. Bergman och 
Klefsjö (2012:50) menar att ett bra ledarskap ska få medarbetare att känna sig trygga i sitt arbete 
och stolta över vad de själva, gruppen och organisationen skapar. Ett bra ledarskap bidrar enligt 
författarna till att medarbetare får både självkänsla och självförtroende (Bergman & Klefsjö, 
2012:50).  
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Sätta kunderna i centrum 

Enligt Bergman och Klefsjö (2012:40) är det oerhört viktigt att förstå sina kunder och att ha 
kundens perspektiv för ögonen då kvalitet är något som värderas av kunderna och ska ställas i 
relation till deras behov och förväntningar. Hörnstenen att sätta kunden i centrum berör både 
interna och externa kunder och ska under systematisk utveckling och tillverkning av varor och 
tjänster främja kundernas behov och förväntningar uppfylls och helst överträffas (Bergman & 
Klefsjö, 2012:40-41).  

Basera beslut på fakta 

Att basera beslut på fakta innebär ett aktivt sökande av relevant information, som sedan 
sammanställs och analyseras. Den genomförda analysen blir grundläggande när beslut skall tas. 
Hörnstenen grundar sig i att beslut skall vara väl underbyggda och inte låta slumpfaktorer ha 
en avgörande betydelse (Bergman & Klefsjö, 2012:42-43). 

Datainsamling beskrivs av författarna som ett av de viktigaste stegen i ett program för 
kvalitetsförbättringar eftersom det är viktigt att ha ett ordentligt beslutsunderlag som belyser 
den aktuella frågan (Bergman & Klefsjö, 2012:235). Efter genomförd datainsamling kan det 
krävas en orsaksanalys till ett eventuellt förbättringsområde, vilket kan genomföras med stöd 
av en systematisk analys och ett orsaks-verkan-diagram. Diagrammet syftar till att först 
övergripande beskriva orsaker som kan tänkas ge det identifierade förbättringsområdet, för att 
sedan undersöka detta mer detaljerat (Bergman & Klefsjö, 2012:242). 

Arbeta med processer  

En process beskrivs av Bergman och Klefsjö (2012:44) som ett nätverk av sammanhängande 
aktiviteter, som upprepas i tiden. Syftet med att studera och arbeta med processer är att 
tillfredsställa kunder med det som produceras och samtidigt använda så lite resurser som 
möjligt. En process stöds av en organisation som i sin tur består av människor, deras relationer 
samt olika typer av resurser. I arbetet med processer är det viktigt att leverantörerna till 
processen identifieras och att dessa får tydliga signaler om vad processen kräver för att minska 
resursåtgången och för att tillfredsställa processen kunder (Bergman & Klefsjö, 2012:44).  

 
Figur 6. Redogör för hur en process kan beskrivas enligt Isaksson (2013:18). 
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Vidare delar författarna in processer i tre typer: huvudprocesser, ledningsprocesser och 
stödprocesser enligt figur 6 på sida 9. Huvudprocessernas uppgift är att uppfylla de externa 
kundernas behov och förädla de produkter organisationen erbjuder. Ledningsprocesser har till 
uppgift att besluta om organisationens mål och strategier samt att genomföra förbättringar av 
organisationens övriga processer, medan stödprocesser skall tillhandahålla resurser till 
huvudprocesserna – de interna kunderna (Bergman & Klefsjö, 2012:45).  

Arbeta ständigt med förbättringar 

I och med att de externa kundkraven på kvalitet hela tiden ökar, är det enligt Bergman & Klefsjö 
(2012:46) viktigt med ett arbetssätt som ständigt förbättrar kvaliteten på de egna produkterna 
och erbjudande samt inom den egna verksamhetens processer. Ett bra verktyg till att arbeta med 
ständiga förbättringar är PDSA-cykeln enligt figur 7, vilken innehåller fyra steg: planera, göra, 
studera och lära (Bergman & Klefsjö, 2012:46). I första steget, planera, är det viktigt att 
systematiskt tänka igenom tänkbara anledningar till uppdagat problem. När problemområdet är 
identifierat och analyserat, övergår arbetet till göra-fasen, där arbetet fokuseras på att 
genomföra planerade åtgärder. Efter göra-fasen återstår det att studera effekterna och se om de 
genomförda åtgärderna bidrog till avsedd förbättring, för att sedan i sista fasen ta lärdom av 
förbättringsarbetet så att liknande problem kan undvikas i framtiden (Bergman & Klefsjö, 
2012:229). 

 
Figur 7. En beskrivning av PDSA-cykeln, fritt efter Bergman och Klefsjö (2012:46). 

Skapa förutsättningar till delaktighet  

För att ett kvalitetsarbete ska bli framgångsrikt krävs förutsättningar till delaktighet i arbetet 
(Bergman & Klefsjö, 2012:48). Syftet med att skapa förutsättningar till delaktighet i arbetet är 
att bidra till att medarbetare ska känna delaktighet, engagemang och ansvar till att utföra ett bra 
arbete. Författarna menar att delaktighet och engagemang utvecklas i miljöer med delegering 
av ansvar och befogenheter i enlighet med den goda cirkeln i figur 8 på sida 11. 
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Figur 8. Visar den onda och den goda cirkeln, fritt efter Bergman och Klefsjö (2012:49). 

2.1.2 Lean  

Lean har sin grund i Japan och bilindustrin, med Toyota och Toyota Production System (TPS) 
som ledstjärnor. Toyotas arbetssätt och styrning har resulterat i The Toyota Way, vilken kan ses 
som en utbildning i att effektivisera verksamheter (Liker, 2009. s.16). The Toyota Way vilar på 
14 principer:  

- Princip 1. Basera ledningsbeslut på långsiktigt tänkande, även då det sker på bekostnad 
av kortsiktiga ekonomiska mål 

- Princip 2. Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan 
- Princip 3. Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion 
- Princip 4. Jämna ut arbetsbelastningen (heijunka) 
- Princip 5. Bygg upp en kultur där man stoppar processen för att lösa problem, så att 

kvaliteten blir rätt från början 
- Princip 6. Lägg standardiserade arbetssätt till grund för ständiga förbättringar och 

personalens delaktighet 
- Princip 7. Använd visuell styrning, så att inga problem förblir dolda 
- Princip 8. Använd bara pålitlig, väl utprovad teknik som stöder personalen och 

processerna 
- Princip 9. Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter företagets filosofi 

och lär ut det till andra 
- Princip 10. Utveckla enastående människor och team som följer företagets filosofi 
- Princip 11. Respektera det utökade nätverket av partners och leverantörer genom att 

utmana dem och hjälpa dem bli bättre 
- Princip 12. Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen (genchi 

genbutsu) 
- Princip 13. Fatta beslut långsamt, och i konsensus, överväg noga samtliga alternativ, 

verkställ snabbt 
- Princip 14. Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera (hansei) och 

ständigt förbättra (kaizen) 

Principerna ligger till grund för den teknik och de verktyg som ingår i TPS och för styrningen 
av Toyota rent generellt. Liker (2009:16-17) har valt att dela in principerna i fyra avdelningar:  
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1. Långsiktigt tänkande (princip 1). 
2. Rätt process ger rätt resultat (princip 2-8). 
3. Tillför organisationen värde genom att utveckla personal och samarbetspartners (princip 

9-11).  
4. Att ständigt söka grundorsaken till problem driver på lärandet inom organisationen 

(princip 12-14).  

Lean används enligt Bergman och Klefsjö (2012, s.588) för att undvika alla former av slöseri, 
vilket innebär att allt som inte skapar värde för nuvarande eller framtida kunder, räknas som ett 
potentiellt slöseri och bör därför elimineras. Inom organisationer beskrivs processer enligt Lean 
som värdeflöden och författarna lyfter fram vikten av att arbeta med flödeseffektivitet i motsats 
till att försöka effektivisera resursanvändning. Liker (2009, s.50-51) lyfter fram åtta former av 
icke-värdehöjande slöseri:  

1. Överproduktion  
2. Väntan  
3. Onödiga transporter eller förflyttningar  
4. Överarbetning eller felaktig bearbetning  
5. Överlager  
6. Onödiga arbetsmoment  
7. Defekter  
8. Outnyttjad kreativitet hos de anställda  

För att bli en Lean verksamhet menar Liker (2009:25) att det krävs ett sätt att tänka som 
fokuserar på att få produkten att oavbrutet ”flöda” genom värdeökande processer, ett 
”dragande” system som återspeglar kundbehovet genom att förminska lager och endast fylla på 
de komponenter som går åt vid nästa steg samt att skapa en företagskultur där alla strävar efter 
ständiga förbättringar.  

Ett flöde med enbart värdeökande processer definieras av Liker (2009:125) som 
enstycksflöden, där fokus är att skapa kontinuerliga flöden som för upp problem till ytan 
omgående. Författaren menar att flöden av massproduktion i regel skapar onödiga lager, kostar 
tid och kan leda till att problem inte uppdagas förrän långt in i processen. I en jämförelse med 
enstycksflöden lyfter Liker (2009:123-127) fram fördelarna med den sistnämnda som kortare 
ledtid, tydligare process, bättre kvalitet, mer flexibilitet, högre produktivitet samt minskade 
lagerkostnader.  
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2.1.3 Hackman och Oldmans motivationsmodell  

Richard Hackman och Greg Oldhams teori om hur organisatoriska faktorer kan användas som 
instrument för att öka medarbetares motivation är enligt Jacobsen och Thorsvik (2008:275) en 
av de mest inflytelserika teorierna inom området. Författarna menar att teorin är avsedd att 
användas såväl för att diagnostisera existerande arbetssituationer med hänsyn till anställdas 
trivsel och motivation som för att ge riktlinjer för organisatoriska åtgärder som kan förändra 
situationer som upplevs otillfredsställande när det gäller anställdas motivation (Jacobsen & 
Thorsvik, 2008:275).  

Teorin grundar sig i att prestation och tillfredsställelse är beroende av en uppfyllelse av vissa 
kritiska psykologiska tillstånd, vilka i sin tur är beroende av egenskaper hos en medarbetares 
arbetsuppgift, beskrivna i figur 9 under ”kännetecken hos uppgiften”. Arbetsuppgiftens 
egenskaper är beroende av hur organisationsstrukturen är utformad (Jacobsen & Thorsvik, 
2008:275-276). Figur 9 visar en sammanfattning av teorin i motivationsmodellen: 

 
Figur 9. Visar Hackman och Oldmans motivationsmodell enligt Jacobsen och Thorsvik 

(2008:276).  

I figur 9 framgår tre psykologiska tillstånd som bör vara uppfyllda för att arbetet skall upplevas 
som motiverande av de anställda inom en organisation. Det första är känslan av att ha 
meningsfulla arbetsuppgifter, det andra är känslan av att ha personligt ansvar för resultaten av 
arbetet och det tredje rör kunskapen om resultat, vilken gör det möjligt för individen att avgöra 
om ett resultat är bra eller mindre bra (Jacobsen & Thorsvik, 2008:276). Enligt författarna 
kommer de resultat som anges i modellen att leda till högre inre motivation, kvalitativt arbete 
och hög trivsel om de anställda befinner sig i ett sådant psykologiskt tillstånd som figur 9 visar 
på. Enligt Hackman och Oldman grundar sig därmed motivation i hög grad i fråga om hur 
arbetsuppgifterna är utformade och vilka möjligheter de anställda har att utvärdera resultatet av 
sina egna insatser (Jacobsen & Thorsvik, 2008:277).  
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Arbetsuppgifternas påverkan på det psykologiska tillståndet delas in i fem grundläggande 
egenskaper:  

- Variation i fråga om vad arbetsuppgifterna kräver av förmåga och färdigheter. 
- Uppgiftens identitet, om den utgör en meningsfull helhet och om individen kan delta i 

genomförandet från början till slut med ett synligt resultat. 
- Uppgiftens betydelse, hur viktig den är för organisationen och för andra människor i 

och utanför denna. 
- En relativt hög autonomi med hänsyn till hur arbetet ska läggas upp för att få de 

anställda att känna personligt ansvar för resultatet.  
- Kunskap om resultatet, vilket bestäms av i vilken grad individen kan få direkt reaktion 

på arbetet.  
(Jacobsen & Thorsvik, 2008:277). 

Vidare framgår det även av figur 9 att modellen tar hänsyn till den enskilda 
organisationsmedlemmens egenskaper, författarna menar att att både individuella psykologiska 
behov, kunskaper och färdigheter gör att människor reagerar olika på utmaningar (Jacobsen & 
Thorsvik, 2008:277). I modellen definieras tre egenskaper i form av ”moderatorer”, vilka kan 
modifiera det antagna sambandet mellan arbetets egenskaper och resultatet:  

- I vilken utsträckning individens kunskaper och färdigheter är relevanta för 
arbetsuppgifterna  

- Individens behov av personligt växande och utveckling  
- Hur nöjd individen är med de allmänna arbetsförhållandena, i synnerhet 

anställningstryggheten, belöningssystem, kollegor och ledning.  
(Jacobsen & Thorsvik, 2008:277). 

Hackman och Goldmans teori och modell omfattar även en uppsättning riktlinjer för 
implementering av åtgärder som kan förstärka motivationspotentialen hos arbetsuppgifterna, 
vilka klassificeras som organisationsstruktur enligt:  

- Kombinera arbetsuppgifter på ett sådant sätt att de tillsammans utgör en meningsfull 
helhet och så att de ger variation i arbetet.  

- Etablera naturliga arbetsgrupper som stimulerar en ägarrelation till arbetsuppgifterna.  
- Etablera klientrelationer så att individen kommer i kontakt med dem som ska ha den 

primära nyttan av arbetet, Detta är viktigt bland annat för god återkoppling.  
- Delegera uppgifter och ansvar för att stärka autonomin.  
- Skapa system med god återkoppling så att individen kan få veta om han gör ett bättre 

jobb, stagnerar eller ger sämre ifrån sig.  
(Jacobsen & Thorsvik, 2008:277). 
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2.2. Tidigare forskning/arbeten 
I sin studie inom Svenska Spel AB beskriver Blomberg och Wemnell (2010) att organisationens 
problem med att en avdelning arbetade med subjektiva angreppssätt förbättrades med stöd av 
offensiva kvalitetsmetoder och därmed gav stöd till att ett hållbart kvalitets- och 
verksamhetssystem kan byggas upp. Resultatet av arbetet blev då att avdelningen arbetar 
proaktivt och därmed eliminerar icke värdeskapande aktiviteter (Blomberg & Wemnell, 2010).  

Om införandet av Lean på en offentlig arbetsplats presenterar Norberg (2015) i diskussionen 
av sitt resultat att valet av management, utformandet och hur Lean väljs att drivas och användas 
inom verksamheter har stor påverkan på hur utfallet av arbetssättet blir, vilket kan relateras till 
princip 9 inom Lean som handlar om att utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever 
efter företagets filosofi och lär ut det till andra.  
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3. Metod  
Metodavsnittet beskriver hur studien har genomförts och med vilka metoder i form av 
datainsamling och dataanalys.  

Den genomförda studien har sin grund i en kvalitativ forskningsstudie i enlighet med Patel och 
Davidssons (2011:14) redogörelse för sådan; att datainsamlingen fokuserar på kvalitativa 
intervjuer och tolkande analyser i form av verbala analysmetoder av textmaterial. Som stöd för 
studiens upplägg och genomförande har Kvales (1997:85) beskrivning av en 
intervjuundersöknings sju stadier använts: 

1. Tematisering där syftet och ämnet för underökningen har formulerats 
2. Planering av arbetet 
3. Intervjugenomförande 
4. Utskrift och förberedelse för analys 
5. Analys av materialet 
6. Verifiering av generaliserbarhet, reliabilitet och validitet och till sist 
7. Slutrapportering av resultatet.  

(Kvale, 1997:85). 

Val av metod grundar sig i att på bästa sätt besvara syftet och de ställda frågeställningarna, med 
fokus på att samla in relevant och kvalitativt material genom intervjuer där personerna tillåts 
vara öppna och därmed ges möjlighet till att beskriva hur de upplever den nuvarande 
situationen.  

3.1. Datainsamlingsmetod 
3.1.1 Kvalitativa intervjuer 

En kvalitativ intervju beskrivs av Kvale (1997:70) som en kraftfull och effektiv metod för att 
fånga in och förstå en intervjupersons aktuella situation, eftersom personen i fråga ges möjlighet 
till att beskriva sin egen uppfattning ur ett eget perspektiv och med egna ord.  
Med grund i ett semistrukturerat intervjuunderlag har 24 intervjuer genomförts med totalt 12 
operatörer, där varje intervjutillfälle varade i ca 45-60 minuter. Det första mötet syftade till att 
skapa en övergripande förståelse för hur operatören uppfattar sin nuvarande situation utifrån 
Bilaga 4 och följande huvudområden: 

- Det övergripande arbetet  
- Den egna rollen  
- I relation till uppsatta mål för verksamheten  
- Ur ett kvalitetsperspektiv  
- Ur ett ledarskapsperspektiv  

Intervjuunderlaget har sin grund i NÖHRA-modellen (Enhager, 2011) och för varje 
huvudområde har intervjupersonen givits möjligheten att redogöra för nuläget, hur det önskade 
läget ser ut, vad som kan ha hindrat hen och/eller organisationen att uppnå önskad kvalitet, vilka 
resurser som finns att tillgå och vilka resurser som behövs samt vilka steg som har tagits och 
vilka steg som behöver tas.  
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Syftet med modellen som används är att strukturen ger forskare en god förståelse för hur 
operatören uppfattar sin situation utifrån flera perspektiv, vilket är av uppfattningen att det 
stärker det insamlade materialets relevans och koppling till syftet och frågeställningarna.  

Vid intervjutillfälle två säkerställdes att rätt information hade samlats in vid första mötet genom 
att författaren av studien sammanfattade och förklarade hur det insamlade materialet hade 
tolkats. Därefter genomfördes en ny intervju med samma upplägg men med ett större fokus på 
individens behov och motivationsfaktorer som en fördjupning av det övergripande perspektivet 
från det första intervjutillfället.   

3.1.2 Observationer 

Studien består även av ett antal deltagande observationer med syftet att samla in och förstärka 
insamlad data från intervjuerna. Observationerna har genomförts med författaren av studien 
som observatör för att bevittna vad som sker på ett detaljerat sätt Denscombe (2016:307). 
Observationenerna har bland annat givit författaren av studien stöd i att förstå verksamhetens 
processer, hur produktionsflödet ser ut samt en övergripande uppfattning om hur den insamlade 
informationen från intervjuerna stämmer överens med verkligheten i verksamheten.  

3.1.3 Urval 

Intervjuer 

Det urval som gjorts i studiens syfte grundar sig både på ett subjektivt och slumpmässigt urval 
(Denscombe, 2016:68-74). Det subjektiva urvalet valdes för att säkerställa att alla flödeschefers 
operatörsgrupper kom med i det första urvalet och därmed gav studien en mer relevant bredd. 
Vidare fördjupades det subjektiva urvalet till olika maskiner och olika skiftlag utifrån deras 
relevans och erfarenhet för det ämne som undersöks enligt Denscombe (2016:74) beskrivning 
av det subjektiva urvalet. Med stöd av det framtagna urvalet gjordes därefter ett slumpmässigt 
urval inom maskinerna och skiftlagen för att säkerställa att författaren av studien inte gavs 
möjlighet att påverka urvalet och därmed ge upphov till en eventuell snedvridning (Denscombe, 
2016:68).  

Valet av antalet intervjupersoner gjordes med tanken att få en bred förståelse för processen och 
operatörerna inom den, samt för att möta syftet och behovet för studiens kvalitet och relevans. 
Det är ett medvetet val att inte intervjua fler operatörer av den anledningen att det inte fanns tid 
för det och att det i ett sådant fall kräver en mer omfattande studie.  

Observationer 

De deltagande observationerna beskrivs av Denscombe (2016:304) som en diskret 
datainsamlingsmetod och för studien har observationerna genomförts av slumpmässigt urval 
utan någon form av observationsschema och fördjupad systematik. 
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3.1.4 Fördelar och nackdelar med vald metod för datainsamling 

De kvalitativa intervjuerna med semistrukturerade frågor ger enligt Patel och Davidsson 
(2011:81-82) intervjupersonen utrymme att svara med egna ord och ger därmed författaren av 
studien en god möjlighet till att skapa en förståelse för hur intervjupersonen på ett djupare plan 
uppfattar sin egen situation. I kombination med de deltagande observationerna, vars främsta 
styrkor är att observatören ges möjlighet till att observera det som händer och lyssna till det 
som sägs, skapar den valda metoden för datainsamling en hög trovärdighet (Denscombe, 
2016:304).  

De nackdelar som finns med de kvalitativa intervjuerna respektive observationerna är att det 
enligt Denscombe (2016:289) finns en risk att det vid intervjuer kan göras skillnad på uttryck 
och handling samt att det kan vara svårt att uppnå konsistens. Vidare kan tillförlitligheten vid 
observationer ifrågasättas och representativiteten i insamlad data bidra till att det blir 
svårigheter med att generalisera utifrån undersökningen (Denscombe, 2016:315).  

3.2. Dataanalys 
Studien är upplagd enligt det induktiva förhållningssättet för att bemöta det insamlade 
materialet utan att först ha förankrat undersökningen i en tidigare vedertagen teori (Patel & 
Davidsson, 2011:23). Därmed formuleras teorin till studien utifrån den insamlade 
informationen och empirin.  

Analysen av insamlad data har baserats på förbättringsverktygen datainsamling och orsaks-
verkan-diagram enligt Bergman och Klefsjö (2012:235-243) i Tabell 1 och Figur 10 på sida 19. 
Resultatet av analysen presenteras i form av kommentarer och citat under rapportens resultatdel 
i relation till frågeställningarna.  

3.2.1 Datainsamling 

Datainsamling som metod valdes för att strukturera intervjupersonernas svar och därefter skapa 
en prioritering där varje observation av presenterat förbättringsområde noteras i enlighet med 
tabell 1: 

Tabell 1. Visar en mall för datainsamling, fritt efter Bergman och Klefsjö (2012:235). 

Nr. Antal Förbättringsområde Beskrivning 

1 8 Exempel 1 Beskrivning av Exempel 1  

2 7 Exempel 2 Beskrivning av Exempel 2 

Not: Tabellen används för att beskriva det insamlade materialet i rapportens resultatdel.  

Kolumnen ”Nr.” motsvarar vilken prioriteringsordning som det identifierade 
förbättringsområdet har till tilldelats efter antal observation i kolumnen ”Antal”. Den siffran 
som där framkommer motsvarar hur många av de intervjuade personerna som nämnt 
förbättringsområdet i sina svar.  
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De förbättringsområden som har identifierats och som finns beskrivna i rapporten har 
framkommit genom en subjektiv bedömning grundad i vad de intervjuade personerna har nämnt 
som förbättringsområden vid intervjuerna.  

3.2.2 Orsaksanalys 

För att gå till grunden och skapa en förståelse för de identifierade förbättringsområdena valdes 
orsaks-verkan-diagram som metod i enlighet med figur 10. De identifierade 
förbättringsområdena delades först in i ett orsaks-verkan-diagram efter tre huvudområden för 
att ge materialet en tydlighet och förståelse. Därefter användes samma metod specifikt för varje 
huvudområde för att reda ut potentiella orsaker till huvudområdenas uppkomst. Som stöd till 
orsaksanalysen har intervjupersonernas svar på frågorna använts för att fördjupa analysen och 
skapa en större trovärdighet mot syftet. 

 
Figur 10. Visar ett orsaks-verkan-diagram, fritt efter Bergman och Klefsjö (2012:243). 

3.3. Reliabilitet  
Alla intervjuer har genomförts med stöd av både ett skriftligt intervjuunderlag samt ett inspelat 
exemplar för att säkerställa att all relevant information kommer med. Sett till förståelsen kring 
rapportens syfte är det av uppfattningen att det från början har varit en tydlighet i vad som skall 
göras och varför. De resultat som presenteras i rapporten har analyserats med stöd av 
intervjupersonernas tankar, åsikter och upplevelser inom ämnet, vilket bidrar till att den 
insamlade informationen från intervjupersonerna svarar för den generella uppfattningen inom 
organisationen, maskinerna och skiftlagen. Detta medför en eventuell risk att det finns andra 
upplevelser hos andra medarbetare inom organisationen som kan vara av värde för resultatet 
inte finns med. Dock svarar olikheterna mellan intervjupersonernas arbetsuppgifter, ansvar och 
intressen för att reliabiliteten är hög. Alla tänkta intervjupersoner har deltagit vid två 
intervjutillfällen.  
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3.4. Validitet 
Validiteten i en kvalitativ studie berör enligt Patel & Davidsson (2011:105) hela 
forskningsprocessen med ambitionen att upptäcka företeelser, att tolka och förstå innebörden 
av livsvärlden samt att beskriva uppfattningar. Med bakgrund i ett gediget intresse för kvalitets- 
och organisationsutveckling i kombination med teoretiska underlag gavs studien bra 
förutsättningar till att datainsamling och urval har gjorts på rätt sätt i relation till syftet och 
frågeställningarna. Datainsamlingen baseras på väl förberedda intervjuer där 
intervjupersonerna har givits goda förutsättningar till att öppet svara på de ställda frågorna, 
vilket fördjupande det insamlade materialet. För att säkerställa att författaren av studien har 
uppfattat intervjupersonen på rätt sätt genomfördes även ett andra möte samt deltagande 
observationer inom organisationen.  

3.5. Etiska ställningstaganden 
Patel och Davidsson (2011:63) presenterar fyra huvudkrav på forskningsetiska aspekter som 
har genomsyrat studiens genomförande:  

- Informationskravet: författaren av studien skall informera de av forskningen berörda om 
den aktuella forskningsuppgiftens syfte.   

- Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan. 

- Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 
ges största möjliga konfidentialitet.  

- Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål. 

Studien har genomförts med anonymitet av intervjupersoners deltagande. Vidare har 
intervjupersonerna informerats att ett deltagande innebär att eventuella citat i form av åsikter 
som ”anställd” kan komma att användas i rapporten. Studien genomförts med full objektivitet 
då ingen koppling finns till verksamheten sedan tidigare. 
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4. Resultat 
Resultatdelen presenterar det insamlade intervjumaterialet i relation till frågeställningarna 
med stöd av underrubriker från den teoretiska referensramen. I ett första steg har 
intervjuutsagorna delats in i olika förbättringsområden enligt tabell 2, för att i nästa steg 
analyseras med stöd av orsaks-verkan-diagram enligt figur 11 samt bilagorna 1-3. Vidare delas 
materialet in efter hörnstensmodellen samt Hackman & Oldmans motivationsmodell för att ge 
syftet och frågeställningarna relevans.  

4.1 Vilka förbättringsmöjligheter finns inom ramen för offensiv 
kvalitetsutveckling och hörnstensmodellen? 
4.1.1 Basera beslut på fakta – datainsamling 

Tabell 2 presenterar den information som framkommit vid intervjutillfällena med operatörerna 
inom organisationen. Först har en sammanställning av informationen genomförts i enlighet med 
bilaga 5, för att sedan sorteras och prioriteras i enlighet med bilaga 6. Baserat på hur många av 
intervjupersonerna som har nämnt eller kommenterat området under intervjun har en 
prioritering gjorts, vilken presenteras i tabell 2 där siffran under kolumnen ”antal”. Under 
kolumnen ”beskrivning” sammanfattas de tankar, åsikter och upplevelser som framkommit 
under intervjuerna och refereras till citaten i bilaga 6 med de siffror som motsvarar området.   

Tabell 2. Datainsamling av intervjumaterial, fritt efter Bergman och Klefsjö (2012:235). 

Nr. Antal Förbättringsområde Beskrivning 

1 12 Kommunikation och förståelse 
mellan interna kunder/ 
kostnadsställen 

Detta förbättringsområde rör den uppfattning 
om att det råder en bristande förståelse för 
varandras arbete och behov mellan maskiner 
och kostnadsställen inom verksamheten. 
Mycket hänger ihop med en bristande 
kommunikation och återkoppling, som idag 
oftast sker via ett internt IT-system (27-47).  

2 12 Ledningens/supportfunktionernas 
arbete med kvalitetsfrågor 

Arbetet med kvalitet från ledningen och 
supportfunktionernas arbete beskrivs som 
bristfälligt ur synpunkten om en bristande 
delaktighet, vilket gör att beslut om 
kvalitetsfrågor upplevs genomföras utan en 
direkt relation till det behov som finns i 
verksamheten. Det framkommer även mycket 
åsikter om att operatörerna har en misstro till 
ledningens arbete och att fokus ligger på fel 
områden (63-88).  
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3 11 Kommunikation och förståelse 
mellan ledning/supportfunktioner 
och operatörer  

Från operatörernas sida upplevs det som att 
ledningen och supportfunktioner inte förstår det 
faktiska behovet som finns bland operatörer och 
deras arbete i maskinerna, vilket enligt 
operatörerna märks vid beslut och 
förbättringsarbeten. 

Vidare är det av uppfattningen att det är mer ”vi 
och ni” än en sammanhållande enhet (48-58).  

4 9 Påverkansmöjligheter från 
operatörer 

För att skapa en bättre relation mellan ledning 
och operatörer, samt för att förstärka relevansen 
av de beslut som tas inom organisationen önskar 
operatörerna en större delaktighet och 
påverkansmöjlighet när det kommer till frågor 
som rör deras arbete. Många åsikter handlar om 
att deras tankar och idéer förbises trots att de 
utför det vardagliga arbetet som besluten gäller. 
(108-116).   

5 8 Förändringsarbeten Gällande de förändringar som genomförs inom 
organisationen är det av uppfattningen bland en 
operatörerna att det är ”tungrott” och att det tar 
lång tid för beslut och genomförande av 
förändringsarbeten som kommer från 
operatörerna själva, men att det annars kan ske 
många förändringar från ledningens håll som 
gör att det är svårt att hinna lära sig vad som 
skall göras. Vidare lyfts åsikter om att 
förbättringsprojekt inte efterlevs och att det inte 
blir effekt av återkopplingar, vilket påverkar 
trovärdigheten och engagemanget till det 
negativa (100-107).   

6 7 Produktionsflödet Produktionsflödet beskrivs som komplext och 
att det innehåller betydande flaskhalsar på 
grund av ett ojämnt flöde. Bland annat menar 
operatörerna att material stockar sig, att det 
interna IT-programmet är en flaskhals och att 
logistik samt planeringsarbetena inte fungerar 
som önskat (117-123).   
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7 6 Befintlig kompetens utnyttjas 
inte 

Den kompetens som finns bland det anställda 
inom organisationen och i synnerhet bland 
operatörerna uppfattas som outnyttjad ur 
synpunkterna av att personal inte hinner läras 
upp på grund av tidsbrist och att kompetenta 
personer går i pension utan att deras kompetens 
och kunskap har tagits tillvara på (21-26).   

8 6 Ergonomi Det påpekas att förutsättningarna till att utföra 
ett säkert och kvalitativt arbete ur en 
ergonomisk aspekt inte är tillräckligt bra. 
Operatörerna menar bland annat att det sitter 
skydd på fel platser och att arbetet kräver tunga 
lyft (10-15).  

9 6 Struktur och arbetssätt Förbättringsområdet berör en önskan om 
tydligare arbetsinstruktioner inom maskinerna, 
standardiserade arbetssätt och flexibilitet inom 
både arbetslag och maskiner. Med grund i de 
otydliga arbetsinstruktionerna framkommer det 
åsikter om att det påverkar möjligheten att 
avgöra kvalitén på de band som produceras, och 
rörande flexibiliteten handlar det om förmågan 
att avlasta varandra inom och mellan maskiner 
samt för att variera arbetet (89-94).    

10 5 Personalresurser För lite personal gör att upplärning av maskiner 
påverkas till det negativa och att en del 
maskiner ibland behöver stå still på grund av att 
det inte finns tillräckligt med personal (1-5).  

11 5 Målsättning från ledningen  Gällande målsättningen menar operatörerna att 
det är för mycket fokus på kvantitet istället för 
kvalitet, vilket i längden påverkar det utbyte av 
material som verksamheten levererar (95-99).   

12 5 Underhåll Underhåll och förberedande underhåll av 
maskinerna kan bli mycket bättre. Idag arbetar 
många maskiner efter tillfälliga lösningar och 
operatörerna önskar mer tid till kvalitativt 
arbete med förberedande underhåll (16-20).  
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13 5 Maskinparken Maskinparken beskrivs som ålderstigen och i 
behov av förnyelse. De åsikter som 
framkommer lyfter det faktum att maskinerna 
bör uppdateras och byggas om för att 
verksamheten ska vara säkrare att arbeta inom 
och leverera bättre kvalitet (6-9).  

14 4 Kommunikation och förståelse 
mellan interna och externa 
kunder 

Bland en del av operatörerna önskas en bättre 
förståelse för de externa kundernas behov, krav, 
vad de använder materialet till och vad de 
tycker och tänker kring de produkter som 
levereras idag (59-62).  

15 4 Egna ansvaret När det kommer det egna ansvaret bland 
operatörerna så påpekade en del att de bland 
annat kör material som inte uppfyller ställda 
krav och att arbetssättet ”rätt från mig” inom 
organisationen inte efterlevs (124-127).    

Not: Rangordningen av de identifierade förbättringsområdena baseras på Bilaga 6.   

Med stöd av den offensiva kvalitetsutvecklingen och hörnstenen ”basera beslut på fakta” visar 
en noggrann datainsamling hur den nuvarande situationen uppfattas bland operatörerna inom 
organisationen. Trots att intervjupersonerna arbetar inom olika maskiner och arbetslag har de 
vid flera av områdena enligt tabell 2 berört liknande områden vid flera tillfällen. De mest 
omtalade områdena för förbättring är enligt intervjupersonerna ”kommunikation och förståelse 
mellan interna kunder/kostnadsställen” (27-47) och ”ledningens/supportfunktionernas arbete 
med kvalitetsfrågor” (63-88), vilket framkommer i bilaga 6. Även områdena ”kommunikation 
och förståelse mellan ledning/supportfunktioner och operatörer ” (48-58) och 
”påverkansmöjligheter från operatörer” (108-116) framstår som betydande 
förbättringsområden vid intervjutillfällena med operatörerna inom organisationen i bilaga 6. De 
olika förbättringsområdena som framkommer i datainsamlingen enligt tabell 2 tydliggör 
kvalitetsproblemet och ger underlag till orsaksanalysen i figur 11 på sida 25.  
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4.1.2 Basera beslut på fakta - orsaks-verkan-diagram  

 
Figur 11. Redogör för en analys av det insamlade materialet med stöd av ett orsaks-

verkan-diagram, fritt efter Bergman och Klefsjö (2012:243).  

Enligt orsaks-verkans-diagrammet i figur 11 tydliggörs de identifierade huvudområdena för 
förbättring med stöd av de tidigare nämnda förbättringsområdena i tabell 2. För huvudområdet 
”Resurser” berörs de presenterade bakomliggande orsakerna av citaten 1-26 i bilaga 6, medan 
huvudområdet ”Kommunikation/förståelse” bygger på orsaker identifierade i citaten 27-62 och 
huvudområdet ”Kvalitet” innehåller citaten 63-127 i bilaga 6. För varje huvudområde har en 
fördjupad orsaksanalys gjorts, vilka presenteras i bilagorna 1-3, baserat på intervjudeltagarnas 
intervjusvar.  

Resurser 

Huvudområdet ”Resurser” analyseras enligt bilaga 1 och innehåller de tidigare nämna 
förbättringsområdena: personal, maskinparken, ergonomi, underhåll och befintlig kompetens 
utnyttjas inte. För varje huvudområde presenteras de bakomliggande orsakerna baserat på 
citaten 1-26 från bilaga 6. 

Vid intervjuerna med operatörerna inom organisationen framkommer det att för lite personal 
gör att upplärning av maskiner påverkas till det negativa, vilket kan leda till att kvalitén på 
arbetet blir sämre (1). Även flexibiliteten mellan maskiner och skiftlagen lyfts som 
förbättringsområde (4-5). Som förslag till förbättring anges att skapa reservgrupper eller 
anställa mer personal (2-3).  

Vad det gäller maskinparken framgår det att operatörerna önskar en förnyelse av maskinparken, 
att den byggs om för att ge förutsättningar till bättre kvalitet och säkrare arbete (6-9).   

De ergonomiska förutsättningarna till att utföra ett säkert och hållbart arbete beskrivs som 
bristfälligt då det sitter skydd på fel platser (10) och att arbetet kräver tunga lyft, vilket påverkar 
operatörerna både fysiskt och psykiskt (11-15).  
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I nära relation till åsikterna gällande maskinparken nämner även operatörerna 
förbättringsområden inom underhållsarbetet av maskinparken (16-20). De menar att underhåll 
av hela verksamheten kan bli bättre (16) och att de önskar mer tid till kvalitativt arbete med 
förberedande underhåll för att minska riskerna med fel i materialet.  

Att befintlig kompetens inte utnyttjas inom organisationen menar operatörerna beror på att 
upplärningstiden är alldeles för kort och brister i sin kontinuitet (22-23). Vidare framkommer 
det åsikter om att det går att få ut mer av varje människa genom att tillsätta roller efter 
kompetensnivå (25).  

Kommunikation/förståelse  

Kommunikation/förståelse bildar huvudområde två efter tidigare nämnda resurser och består av 
förbättringsområdena: interna kunder/kostnadsställen/processen, ledning/supportfunktioner 
samt externa kunder. I bilaga 2 har förbättringsområdena analyserats och i texten presenteras 
de bakomliggande orsakerna baserat på citaten 27-62 i bilaga 6.  

Vad som tydligt framkom under intervjuerna var att kommunikationen och förståelsen mellan 
de interna kunderna/kostnadsställena och för hela processen brister. De intervjuade 
operatörerna önskar bättre återkoppling och uppföljning maskinerna emellan (28-29) och 
påpekar att förståelsen för varandras områden och eventuella problem kan lösas genom genom 
fysiska möten (27). Vidare önskar mer omfattande kund- och leverantörsmöten för att förstärka 
förståelsen för varandra och därmed stärka produktionsflödet och undvika att liknande problem 
återkommer (38, 41). Den bristande kommunikationen och förståelsen mellan de interna 
kunderna bidrar även till att den övergripande förståelsen för hela processen påverkas till det 
negativa och därmed gör att kvalitén på det producerade materialet blir sämre (43-47).  

De intervjuade operatörerna påpekar även att ledningen och supportfunktioner inom 
verksamheten har en bristande förståelse för de behov som finns och brister i sin 
kommunikation (48-58). Vid intervjutillfällena framkom det åsikter om att operatörer blir 
förbisedda av konstruktörer från supportfunktionerna (48) och att det är väldigt få från 
ledningen som går ned i verksamheten (51). En större delaktighet från ledningen och 
supportfunktionerna menar de intervjuade operatörerna hade bidragit till att många frågor om 
kvalitet hade besvarats och att det faktiska behovet hade förståtts (53). Vidare nämns det även 
att flera av operatörerna upplever att relationen mellan ledning och medarbetarna försämras och 
leder till en känsla av ”vi och dom” (57).  

Kommunikationen till och förståelsen för de externa kunderna till verksamheten lyfts även som 
ett förbättringsområde, där intervjupersonerna menar att de vill veta mer om vad de externa 
kunderna tycker och behöver samt vad de använder materialet till (59-62).  
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Kvalitet  

Huvudområdet kvalitet berör förbättringsområdena: ledning/supportfunktioner, struktur och 
arbetssätt, målsättning, förändringsarbeten, påverkansmöjligheter, flödet och det egna 
ansvaret. Varje förbättringsområde har analyserats enligt bilaga 3 och presenteras i texten 
baserat på citaten 63-127 i bilaga 6.   

Vid intervjutillfällena framkommer det åsikter om att kvalitetssidans arbete brister och att det 
upplevs som att kvalitetsarbetet och forskning inom verksamheten inte fungerar som det bör 
(63-64). Det är av känslan bland de intervjuade operatörerna att kvalitetsfrågor inte prioriteras 
och att mycket är ett spel för galleriet, vilket bidrar till att förtroende för ledningen påverkas till 
det negativa (65-68). Exempelvis framkommer det att ledningen har vänt ryggen till, att de lovat 
saker som de inte håller och att det läggs pengar på fel säkerhetsfrågor. Enligt de intervjuade 
operatörerna hade ledningen prioriterat annorlunda om de hade förstått verksamhetens och 
operatörernas faktiska behov (73-74). Den upplevda känslan om att ledningen och operatörerna 
glider ifrån varandra i relationen påpekas även ur kvalitetsaspekten, då det påpekas att de 
upplevs köra sitt eget ”race” och att det är mer fokus på tjänstemän än kollektivarbetare (83-
87). Generellt beskriver de intervjuade operatörerna att många av kvalitetsfrågorna kan lösas 
genom att operatörerna integreras mer i arbetet och ges möjlighet till att uttrycka sina tankar 
och åsikter (63-88).  

De intervjuade operatörerna påpekar även att det finns brister i den struktur och de arbetssätt 
som råder inom verksamheten, vilket de menar kan förbättras genom tydligare 
arbetsinstruktioner, tydligare struktur och standardiserade arbetssätt (89-94).  

Inom ramen för kvalitet berörs även den målsättning som finns inom verksamheten och som av 
operatörerna uppfattas som felfokuserad. Det framkommer en önskan om att målsättningen ska 
bestå av ett större fokus på kvalitet än kvantitet för att på lång sikt producera bättre material 
och därmed även öka kvantiteten (95-99).  

Gällande de förändringsarbeten som sker inom verksamheten påpekas det av 
intervjupersonerna att när det av operatörer pratas om potentiell förbättringar så tar det väldigt 
lång tid då det är långsamma beslut och förändringar i den aspekten (102). Vidare nämns det 
att det påbörjas projekt som inte slutföljs vilket påverkar trovärdigheten på grund av att de tänkt 
förändringarna inte efterlevs (103). När det inte blir effekt av åtgärderna och de som jobbar 
med förbättringar inte integrerar operatörerna i förbättringsarbetet, så slutar operatörerna till 
slut att återkoppla (104-105). Det framkommer även en känsla av det det ibland från ledningen 
genomförs förbättringar utan att de förankras, vilket medför att operatörerna inte hinner lära sig 
vad som skall göras (101).  

Vad som nämnts är att operatörerna önskar en större påverkansmöjlighet, vilket även ses som 
ett viktigt förbättringsområde (108-116). Där framkommer det att intervjupersonerna önskar 
mer ansvar, inflytande och påverkan med tanke på att det är de som står i maskinerna och utför 
arbetet (108-110). Genom att engagera operatörerna mer i hela kvalitetsprocessen, lyssna till 
deras behov och förslag och integrera dem i projekt- och ledningsgruppen är det av 
uppfattningen bland operatörerna att den levererade kvalitén kommer att öka (108-116).  
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Som förbättringsområde nämner operatörerna även flödet, vilket berör flaskhalsar inom 
logistik, planering och det interna programmet MIA. Vidare menar intervjupersonerna att det 
är ett ojämnt flöde som leder till att material stockar sig och att många band inte uppfyller den 
kvalitet som bör vara från inkommande band (117-123).  

De intervjuade operatörerna påpekar även att det egna ansvaret bland operatörerna inom 
verksamheten upplevs som ett förbättringsområde av den anledning att det körs material som 
inte uppfyller ställda krav, att det interna arbetet med ”rätt från mig” inte fungerar som det bör 
och att det beror på att ett bristande eget ansvar (124-127). 

4.1.3 Utveckla ett engagerat ledarskap 

De intervjuade operatörerna upplever, som tidigare nämnt, att ledningens delaktighet, förståelse 
och engagemang för operatörerna och deras arbetssituation brister (48-58). I och med att de 
upplever sig förbisedda, att det råder en ”pajkastning” och att det knappt är någon som går ned 
i verksamheten från ledningen så upplever sig operatörerna inte känna ett engagerat ledarskap 
från ledningen (48-51). Vidare påpekas det att de intervjuade operatörerna sällan för höra att de 
har gjort ett bra jobb från den högre ledningen (58). Även ur kvalitetsperspektivet påpekar 
intervjupersonerna att ledningens engagemang brister i frågor om prioriteringar, beslut, kvalitet 
och säkerhet (63-88). Det framkommer en önskan om ett större förtroende, en mer betydande 
delaktighet samt ett tydligare ledarskap när det kommer till kvalitetsfrågor. Det upplevs som 
tidigare nämnt att ledningen och operatörerna glider ifrån varandra (83-85).  

4.1.4 Sätta kunderna i centrum 

Det råder en påtaglig otillräcklighet i fråga om kommunikation och förståelse mellan de interna 
kunderna inom verksamheten (27-44). Det är av uppfattningen bland de intervjuade personerna 
att det inom organisationen inte fokuseras på kunderna i centrum, då de menar att den bristande 
förståelsen bidrar till att den kvalitet som levereras påverkas till det sämre och att 
kommunikationen i form av återkopplingar och uppföljningar inte fungerar som det önskas (28-
34). Det finns en avsaknad av, som tidigare nämnt, kund- och leverantörsmöten, vilket bidrar 
till att den återkoppling som sker ibland lämnas utan åtgärder och att det ofta är samma problem 
som återkommer (35-41). Vidare önskar en del av intervjupersonerna en mer betydande 
förståelse för de externa kundernas behov, krav samt tankar och åsikter (59-62).  

4.1.5 Arbeta med processer  

I arbetet med processer berörs det tidigare nämna avsnittet gällande att sätta kunderna i centrum 
samt de utryck från de intervjuade operatörerna som gäller att det finns en bristande förståelse 
för processen och att det råder en osäkerhet vad olika maskiner har för behov (45-47). I och 
med att det råder en bristande förståelse för de interna och externa kundernas behov samt för 
hela den övergripande processen i kombination med ledningens bristande engagemang är det 
av uppfattningen bland operatörerna att det finns stor förbättringspotential inom ramen för 
arbetet med processer (27-62).  
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4.1.6 Arbeta ständigt med förbättringar 

Arbetet med förbättringar inom verksamheten innehåller en rad olika förbättringsmöjligheter 
enligt de intervjuade operatörerna. De menar, som tidigare nämnt, att det idag påbörjas projekt 
som inte efterlevs, att de som arbetar med förbättringar förbiser operatörerna och att det är 
tungrott för en operatör att påverka till något nytt (100-107). Vidare framkommer det tydliga 
önskemål om påverkan och ansvar, då intervjupersonerna påpekar att förslag från operatörer 
ignoreras och att det ofta tillsätts projektgrupper utan operatörer (108-116).  

4.1.7 Skapa förutsättningar till delaktighet 

Med grund i nämnda påverkansmöjligheter och i kombination med ledningens bristande 
engagemang (48-58, 63-88) råder det en stor förbättringspotential inom området för att skapa 
förutsättningar till delaktighet. De intervjuade operatörerna önskar bli mer delaktiga i 
ledningens arbete och att deras tankar och åsikter tas omhand (48-51). Vidare är det av 
uppfattningen att det krävs ett tydligare ledarskap samt en bättre kontinuitet bland chefer för att 
bidra till att det skapas förutsättningar till delaktighet (72-86).  

4.2 Hur kan organisationen utveckla medarbetarna till att förbättra den 
kvalitet som företaget levererar? 
I texten presenteras den information som framkommit vid intervjutillfällena med operatörerna 
inom organisationen och sammanfattas med stöd av citat från både bilaga 6 (1-127) och bilaga 
7 (128-216). 

4.2.1 Meningsfulla arbetsuppgifter  

Bland de intervjuade operatörerna råder det en önskan om möjlighet till mer påverkan, att de 
får vara delaktiga att förbättra verksamhetens arbete (108-116). Vad som tidigare nämnts, att 
det även behövs tydligare arbetsinstruktioner och standardiserade arbetssätt (98-94) för att 
skapa ett större intresse för processen (202). Intervjupersonerna menar att det även är viktigt 
med en variation och frihet för att lära sig nya saker, att det bör finnas en trygghet i 
arbetsgruppen och den egna rollen samt att ha roligt på jobbet är viktigt för att öka känslan av 
motivation och meningsfullhet (200-214). Även relevant målsättning är viktigt (95-99, 206).  

4.2.2 Ansvar för resultatet  

I tidigare utsagor har det nämnts att det egna ansvaret bland operatörerna kan bli bättre för att 
säkerställa kvalitet inom organisationen och produktionsflödet (124-127). Dock är det enligt 
intervjupersonerna ett större behov att operatörer får vara med och påverka och därmed få 
ansvar för resultatet. Det framkommer att mer ansvar ökar engagemanget och att eftersom att 
operatörerna är de som står i maskinerna och utför arbetet så bör de även tilldelas ett större 
ansvar (108-111). Viktiga faktorer för att öka trivsel, engagemang och motivation beskrivs vara 
att idéer och förslag tas om hand, att operatörerna tilldelas påverkansmöjligheter, att det finns 
en kultur av frihet under ansvar och att det skapas en tillhörighet i hela företagets arbete och 
grupper (156-187).   
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4.2.3 Kunskap om resultatet  

De tidigare nämnda bristerna i förståelsen för processen och för de interna/externa kundernas 
behov, krav och förväntningar beskriver känslan bland intervjupersonerna i fråga om kunskap 
om resultatet (27-47, 59-62). Det råder en stor önskan om att återkoppling och uppföljning 
maskiner emellan blir bättre samt att operatörerna oftare vill höra när de gjort ett bra jobb för 
att inte bara präglas av det negativa inom organisationen (28-29, 42, 58).  

Enligt de intervjuade operatörerna är det viktigt att förstå den övergripande processen för att 
öka engagemanget för arbetet. Vidare nämns även vikten av förståelse för varandra inom 
organisationen, förståelsen för den egna rollen, de egna arbetsuppgifterna och varför arbetet 
skall göras som viktiga faktorer för att öka trivseln och motivation (146-150). I relation till det 
bristande arbetssättet rörande återkoppling och uppföljning påpekas även vikten 
kommunikation, uppmuntran och öppenhet för att förstå resultatet och känna delaktighet (151-
154).   
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5. Analys  
Analysen jämför och fördjupar det insamlande materialet och resultatet med den teori som valts 
för studien. Upplägget följer resultatdelen med frågeställningarna samt underrubriker, för att 
sedan mynna ut i ett förbättringsförslag och implementeringsplan baserat på det analyserade 
resultatet.  

5.1 Vilka förbättringsmöjligheter finns inom ramen för offensiv 
kvalitetsutveckling och hörnstensmodellen? 
Med stöd av den offensiva kvalitetsutvecklingen och hörnstensmodellen enligt Bergman och 
Klefsjö (2012:38-40) visar den insamlade informationen från de intervjuade operatörerna att 
det inom verksamheten finns betydande förbättringsmöjligheter i relation till hörnstenarna 
enligt figur 12.  

 
Figur 12. Visar hur hörnstensmodellen kan utformas, fritt efter Bergman och Klefsjö 

(2012:40). 

5.1.1 Basera beslut på fakta 

Enligt författarna grundar sig hörnstenen ”basera beslut på fakta” i att beslut skall vara väl 
underbyggda och inte låta slumpfaktorer ha en avgörande betydelse (Bergman & Klefsjö, 
2012:42-43). Vad som är intressant i sammanhanget är de intervjuade operatörernas uppfattning 
om att många frågor om kvalitet hade besvarats genom att fråga och integrera operatörer (51) 
samt att högsta ledningen saknar erfarenhet från verksamheten, vilket märks vid beslut då det 
påpekas att de inte förstår det faktiska behovet (57). Vidare menar intervjupersonerna att 
ledningen fokuserar på fel saker och att det läggs pengar på fel säkerhetsfrågor, vilket även det 
hade blivit bättre om ledningen hade förstått verksamheten (69, 73). I en jämförelse med 
Bergman & Klefsjös (2012:235) beskrivning av datainsamling, vilken de beskriver som ett av 
de viktigaste stegen i ett program för kvalitetsförbättringar, råder det ingen tvekan om att 
operatörernas uppfattning om situationen skiljer sig från hur den enligt teorin bör vara. Detta 
förstärks av åsikten om att ledningen väldigt sällan är ute i produktionen, där det uttrycks en 
önskan om att de bör bli mer delaktiga i produktionen för att få en verklighetsbild (85).  
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Bilden förstärks även av den gjorda orsaksanalysen med stöd av orsaks-verkan-diagrammen 
enligt bilagorna 1-3 och figur 13.  

 
Figur 13. Redogör för en analys av det insamlade materialet med stöd av ett orsaks-

verkan-diagram, fritt efter Bergman och Klefsjö (2012:243). 

Författarna menar att diagrammet syftar till att först övergripande beskriva orsaker som kan 
tänkas ge det identifierade förbättringsområdet, för att sedan undersöka områdena mer 
detaljerat, vilket av resultatet att döma behövs inom organisationen (Bergman & Klefsjö, 
2012:242). 

5.1.2 Utveckla ett engagerat ledarskap 

I figur 12 framgår det att hörnstenen ”utveckla ett engagerat ledarskap” är fundamental för den 
offensiva kvalitetsutvecklingens framgång. Bergman och Klefsjö (2012:50) menar att ett 
engagerat ledarskap vilar på synlighet, tydlighet och engagemang samt att ett bra ledarskap ska 
få medarbetare att känna sig trygga i sitt arbete. I intervjuerna med operatörerna framgår det att 
ledningens engagemang och delaktighet brister på grund av att de inte är tillräckligt närvarande 
i verksamheten (51) och att det är av uppfattningen att det är för mycket fokus på det teoretiska 
före den praktiska kunskapen och förståelsen (53). Vidare framgår det att om ledningen visade 
sig mer och förstod operatörernas behov så är det av uppfattningen att det bidrar till att 
medarbetarna arbetar mot samma mål (54). Istället för att medarbetarna inom organisationen 
känner sig trygga i sitt arbete upplevs det idag mer vara ”pajkastning” och att operatörerna 
sällan får höra att de gör ett bra jobb” (49, 58). I kombination med den uppfattning som 
operatörerna har om att ledningen inte förstår det faktiska behovet och hur det ser ut i 
verksamheten, visar det sig även i kvalitetsfrågor att ledningens engagemang brister när det 
kommer till att integrera operatörerna . Det framgår att ledningen har lovat saker som de inte 
håller, att de inte tror på operatörernas förmågor och att de brister i sin tydlighet (72, 74, 84). 
Bergman och Klefsjö (2012:50) menar att ett bra ledarskap bidrar till att medarbetare både får 
en ökad självkänsla och ett förstärkt självförtroende. Av intervjumaterialet att döma har 
ledningen inom verksamheten mycket att förbättra när det kommer till engagemang, 
delaktighet, närvaro och förståelse för operatörerna.  
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5.1.3 Sätta kunderna i centrum 

I frågan om att skapa en förståelse för behov är det enligt Bergman och Klefsjö (2012:40) viktigt 
att sätta kunderna i centrum och ha kundens perspektiv för ögonen. Vad som tidigare har 
påpekats är att det bland de intervjuade operatörerna är av uppfattningen av att det finns stora 
brister i hur kommunikation, återkoppling och uppföljning sker mellan interna kunder, vilket i 
sin tur direkt påverkar förståelsen till varandra väldigt negativt (27-47). Författarna menar att 
det är oerhört viktigt att kundernas behov och förväntningar uppfylls och helst överträffas och 
att det både gäller interna och externa kunder (Bergman & Klefsjö, 2012:40-41). Det är tydligt 
att kundens behov inte är i fokus då det av majoriteten av intervjuperserna påpekas att 
förståelsen för varandra brister så påtagligt att kvalitén på det producerade materialet brister 
och att det ofta är samma problem som återkommer (34, 41). Det arbete som idag görs i form 
av kund- och leverantörsmöten är inte tillräckligt och återkopplingar lämnas ofta utan åtgärder, 
vilket till slut påverkar viljan och motivationen till att förbättra (35, 37). Vidare påpekas det, 
som tidigare nämnt, av några av operatörerna en önskan att veta mer om de externa kunderna 
(59-62). Genom ett tydligare kundfokus finns det enligt de insamlade åsikterna stora 
förbättringsmöjligheter (Bergman & Klefsjö, 2012:40-41). För att förtydliga vikten av att 
fokusera på kundernas behov, framhäver författarna hörnstenen som central i figur 12 på sida 
31.  

5.1.4 Arbeta med processer  

I arbetet med processer menar Bergman och Klefsjö (2012:44) att syftet är att tillfredsställa 
kunder med det som produceras och samtidigt använda så lite resurser som möjligt. Vidare 
menar författarna att processer stöds av organisationer som i sin tur består av människor, deras 
relationer och andra typer av resurser. I figur 14 presenteras en väldigt övergripande och 
generell tolkning av en processkarta inom SMT Precision Strip som har sammanställts med 
stöd av deltagande observationer samt genomförda intervjuer.  

 
Figur 14. Egen tolkning av en övergripande processbeskrivning för Sandvik SMT 

Precision Strip. 
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Det framgår vid intervjuerna att det råder en bristande förståelse för den övergripande processen 
inom verksamheten och att det därmed bidrar till en osäkerhet om vad de olika maskinerna har 
för behov, i figur 14 presenterade som delprocesser (45-47). Bergman och Klefsjö (2012:44) 
menar att det är viktigt att leverantörerna till processen identifieras och att dessa får tydliga 
signaler om vad processen kräver för att minska resursåtgången och för att tillfredsställa 
processens kunder. Av intervjumaterialet att döma brister arbetet när det kommer till 
kommunikationen och förståelsen för varandra, både mellan interna kunder men även från 
ledning till operatörer och omvänt (27-44). De tidigare nämnda åsikterna om att återkoppling 
och uppföljning brister bidrar till att det faktiska behovet förbises och därmed påverkar kvalitén 
på det producerade materialet (27-34). Här återkommer även förslagen om mer kvalitativa 
kund- och leverantörsmöten samt förslaget om att gå till varandras maskiner för att förstå och 
lära av varandra (38, 40). Med ett tydligare processtänk och att det skapas ett arbetssätt som 
främjar den önskade förståelsen för varandra menar de intervjuade personerna att arbetet 
kommer att förbättras avsevärt inom frågar gällande kvalitet (27-47, 89-94).  

5.1.5 Arbeta ständigt med förbättringar 

För att alltid bemöta de interna och externa kundernas behov menar Bergman och Klefsjö 
(2012:46) att det är viktigt med ett arbetssätt som ständigt förbättrar kvaliteten på de egna 
produkterna och erbjudande inom den egna verksamhetens processer. Vad som tidigare nämnts 
är att det inom den studerade organisationen ofta påbörjas projekt som inte efterlevt och att när 
det inte blir effekt av åtgärder så påverkas operatörernas engagemang till det negativa (103, 
105). Ett bra verktyg för att säkerställa kvalitativt arbete och ständiga förbättringar är enligt 
författarna PDSA-cykeln enligt figur 15.  

 
Figur 15. En beskrivning av PDSA-cykeln, fritt efter Bergman och Klefsjö (2012:46). 

Vid de deltagande observationerna har det visat sig att det inom organisationen pratas om 
PDSA-cykeln som arbetssätt, detta till trots så visar verkligheten och det insamlade 
intervjumaterialet att de i praktiken inte efterlevs som det bör. I alla stadier av PDSA-cykeln 
upplever de intervjuade operatörerna att de inte får vara med och påverka och bidra med sin 
kunskap och kompetens (104, 109, 111).  
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I och med att det råder en stor önskan från operatörerna att de får mer inflytande i 
förbättringsarbeten i och med att de står i maskinerna och utför arbetet, kan det för de ansvariga 
för förbättringsarbeten inom verksamheten vara av värde att integrera operatörerna mer i hela 
processen enligt PDSA-cykeln (110). Detta förstärks av önskemålet om att de intervjuade 
operatörerna vill bli mer delaktiga i både möten och projekt- samt ledningsgrupper (113, 116).  

5.1.6 Skapa förutsättningar till delaktighet  

I relation till de nämnda åsikterna om att operatörerna önskar större påverkansmöjligheter i 
förbättringsarbeten står hörnstenen ”skapa förutsättningar till delaktighet” som en viktig 
komponent. Enligt Bergman och Klefsjö (2012:48) krävs det förutsättningar till delaktighet för 
att ett kvalitetsarbete ska bli framgångsrikt och syftet är, som för ledningens engagemang, att 
medarbetare ska känna en ökad delaktighet, engagemang och ansvar. Figur 16 beskriver den 
goda och onda cirkeln gällande delegering av ansvar och befogenheter.  

 
Figur 16. Visar den onda och den goda cirkeln, fritt efter Bergman och Klefsjö 

(2012:49). 

Figur 16 är väldigt talande för hur de intervjuade operatörerna upplever sin nuvarande situation 
i relation till ledningen och delaktighet. Idag är det av uppfattningen att ledningen och 
supportfunktionerna förbiser operatörerna vid förbättringsarbeten och frågar inte om deras 
åsikter (48). Vidare är det väldigt få inom ledningen som visar sig i verksamheten och därmed 
inte förstår operatörernas behov, vilket i sin tur leder till att operatörerna tappar sin motivation 
och att den kvalitet som levereras försämras (51-58). Om ledningen och supportfunktionerna 
arbetar mer i enlighet med den goda cirkeln genom att delegera ansvar och befogenheter, är det 
av resultatet att döma stor chans att operatörerna blir mer motiverade, att resultaten förbättras 
och att ledningen återfår sitt förtroende (Bergman & Klefsjö, 2012:49).  
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5.2 Hur kan organisationen utveckla medarbetarna till att förbättra den 
kvalitet som företaget levererar? 
I resultatet presenterades det insamlade materialet efter tre huvudområden i form av psykiska 
tillstånd som bör vara uppfyllda för att arbetet skall upplevas som motiverande av de anställda 
inom en organisation enligt Jacobsen och Thorsvik (2008:276). De tre områdena förklaras 
tydligare i figur 17:  

 
Figur 17. Visar Hackman och Oldmans motivationsmodell enligt Jacobsen och Thorsvik 

(2008:276). 

Vad som framkom i resultatet var att intervjupersonerna menar att det är viktigt med en 
variation och frihet för att lära sig nya saker, att det bör finnas en trygghet i arbetsgruppen och 
den egna rollen samt att ha roligt på jobbet är viktigt för att öka känslan av motivation och 
meningsfullhet (200-214). Vidare nämns även möjlighet till påverkan, delaktighet samt tydliga 
arbetsinstruktioner och standardiserade arbetssätt som viktiga faktorer till motivation i 
kombination med en förståelse för processen, de interna kunderna och arbetsuppgifterna (46, 
108-116, 202).  

Detta kan jämföras med faktorerna bakom att ett arbete upplevs som meningsfullt enligt figur 
16 på sida 35, nämligen att det finns en variation i fråga vad arbetsuppgifterna kräver av 
förmåga och färdigheter, att medarbetaren kan känna en identifikation med uppgiften och 
därmed skapa en känsla av en meningsfull helhet samt en förståelse för uppgiftens betydelse i 
fråga om hur viktig den är för organisationen och för andra människor i och utanför denna 
(Jacobsen & Thorsvik, 2008:277). 

Det andra psykologiska tillståndet för att öka motivation är enligt Jacobsen och Thorsvik 
(2008:276) känslan av att ha personligt ansvar för resultaten av arbetet, vilket innebär 
självständighet i fråga om att styra sitt eget arbete. I resultatet framkommer det att de 
intervjuade operatörerna önskar en större påverkansmöjlighet i förbättringsarbeten (108-111) 
samt att de tankar och idéer som operatörer lämnar tas omhand och implementeras i 
verksamheten (110, 112).  
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Vidare framkommer det i intervjumaterialet att andra viktiga faktorer för att öka trivsel, 
engagemang och motivation är att det finns en kultur av frihet under ansvar och att det skapas 
en tillhörighet i hela företagets arbete och grupper (156-187).   

Det tredje psykologiska tillståndet, kunskap om resultatet, handlar om i vilken grad 
medarbetaren kan få direkt reaktion på arbetet och ges möjlighet till att avgöra om resultatet är 
bra eller mindre bra (Jacobsen & Thorsvik, 2008:276). Vad som tidigare nämnts är att det finns 
en påtaglig brist i förståelsen för processen och för de interna/externa kundernas behov, krav 
och förväntningar beskriver inom organisationen (27-47, 59-62). Det påpekas flera gånger av 
de intervjuade operatörerna att de önskar en bättre återkoppling och uppföljning på deras arbete, 
vilket i relation till den teori som presenteras i fråga om kunskap om resultatet därmed ses som 
en stor förbättringsmöjlighet (28-29). De intervjuade operatörerna lyfter även fram 
kommunikation, uppmuntran och öppenhet som viktiga faktorer till att stärka kunskapen om 
resultatet och öka känslan av delaktighet (151-154).   

Av resultatet att döma utifrån de nämnda psykologiska tillstånden finns det många områden 
inom organisationen som kan förbättras med syftet att utveckla människan som resurs till att 
öka den kvalitet som levereras. I kombination med faktorerna menar författarna att det även 
finns tre egenskaper som är viktiga för hur medarbetarna reagerar på de olika utmaningar de 
ställs inför, nämligen i vilken utsträckning individens kunskaper och färdigheter är relevanta 
för arbetsuppgifterna, individens behov av personligt växande och utveckling samt hur nöjd 
individen är med de allmänna arbetsförhållandena, i synnerhet anställningstryggheten, 
belöningssystem, kollegor och ledning (Jacobsen & Thorsvik, 2008:277). Detta kan jämföras 
med hörnstenarna ”utveckla ett engagerat ledarskap” och ”skapa förutsättningar till delaktighet 
enligt Bergman & Klefsjö (2012:48-50).  

Med ett engagerat ledarskap som ser till individen och därmed förstår dennes behov och 
färdigheter kan många av de intervjuade operatörernas tankar, åsikter och upplevelser besvaras.  

Till sist nämner Jacobsen och Thorsvik (2008:277) en uppsättning riktlinjer som inom 
Hackman och Goldmans teori och modell kan förstärka motivationspotentialen hos 
arbetsuppgifterna:  

- Kombinera arbetsuppgifter på ett sådant sätt att de tillsammans utgör en meningsfull 
helhet och så att de ger variation i arbetet.  

- Etablera naturliga arbetsgrupper som stimulerar en ägarrelation till arbetsuppgifterna.  
- Etablera klientrelationer så att individen kommer i kontakt med dem som ska ha den 

primära nyttan av arbetet, Detta är viktigt bland annat för god återkoppling.  
- Delegera uppgifter och ansvar för att stärka autonomin.  
- Skapa system med god återkoppling så att individen kan få veta om han gör ett bättre 

jobb, stagnerar eller ger sämre ifrån sig.  
(Jacobsen & Thorsvik, 2008:277).  



 
 

 38 

Med stöd av modellen och genom en förståelse för hela verksamheten och operatörerna inom 
den, kan organisationen skapa goda förutsättningar till att trivsel, engagemang och motivation 
ökar bland medarbetarna inom organisationen. Detta förstärks av åsikterna om att de 
intervjuade operatörerna önskar mer inflytande och påverkan (110), att ledningen kan förbättra 
sig inom förståelse, kommunikation, delaktighet och närvaro (48-58, 63-88) samt att 
återkoppling, uppföljning, förståelse och kommunikation även kan förbättras mellan 
organisationens interna kunder (27-47).  

5.3 Förslag på lösning och implementeringsplan 
Med stöd av den teoretiska referensramen och det insamlade materialet har ett förslag på lösning 
sammanställts och presenteras i tabell 3. Implementeringsplanen utgörs av fem steg (Nr), vilket 
anger en prioritering mellan förslagen. Det har inte tagits hänsyn till tidsram då detta anses vara 
i organisationens ansvarsområde.  

Tabell 3. Eget förslag på hur en lösning och implementeringsplan kan utformas. 

Nr Agerande Teori 

1 Utveckla ett engagerat ledarskap genom att 
intressera sig i verksamheten och medarbetarna inom 
den. Först och främst behöver ledningen skapa sig en 
förståelse för hur det faktiska behovet inom 
organisationen ser ut med huvudfokus på hur 
operatörerna mår, vad de behöver och hur de 
upplever sin nuvarande situation. 

Hörnstensmodellen - 
utveckla ett engagerat 
ledarskap (Bergman & 
Klefsjö, 2012:50). 

2 Skapa förutsättningar till delaktighet med fokus på 
att öka känslan av påverkan, engagemang och ansvar 
bland medarbetarna inom organisationen. Ledningen 
har ett ansvar i att delegera arbetsuppgifter för att 
stärka autonomin och medarbetarna har ett ansvar i 
att intressera sig i processen samt de interna 
kundernas behov, krav och önskemål för att öka 
förståelsen för varandra och förbättra 
kommunikationen.  

Hörnstensmodellen – skapa 
förutsättningar till 
delaktighet (Bergman & 
Klefsjö, 2012:48). 

Autonomi och psykologiska 
aspekter för att öka 
motivation (Jacobsen & 
Thorsvik, 2008:277). 

3 Sätta de interna kunderna i centrum och basera 
beslut på en noggrann faktainsamling. Ledningen 
behöver se till de faktiska behoven inom 
organisationen och arbeta för att de ska uppfyllas i 
kombination med att medarbetarna arbetar för att 
stärka relationen mellan maskiner.  

 

Hörnstensmodellen – sätta 
kunderna i centrum och 
basera beslut på fakta 
(Bergman & Klefsjö, 
2012:40-43). 
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Genom ett starkt kundfokus kan det inom 
organisationen etableras klientrelationer så att 
individen kommer i kontakt med dem som ska ha 
den primära nyttan av arbetet, för att säkerställa god 
återkoppling.  

Kontakt med klienter och 
psykologiska aspekter för att 
öka motivation (Jacobsen & 
Thorsvik, 2008:277) 

4 Arbeta med processer och ständiga förbättringar med 
stöd av PDSA-cykeln för att säkerställa utveckling 
och förankring med fokus på att tillfredsställa både 
de interna och externa kunderna med de resurser som 
finns inom organisationen. Integrera medarbetare i 
alla stegen i förbättringsarbetet för att få rätt 
information till genomförandet.  

Hörnstensmodellen – arbeta 
med processer och ständiga 
förbättringar (Bergman & 
Klefsjö, 2012:44-66). 

5 Skapa system med god återkoppling så att individen 
kan få veta om hen gör ett bättre jobb, stagnerar eller 
ger sämre ifrån sig och därmed ökar det personliga 
ansvaret och ägarrelation till arbetsuppgifterna. Kan 
ses som ”studera” i PDSA-cykeln.  

Ansvar och kunskap om 
resultat och psykologiska 
aspekter för att öka 
motivation (Jacobsen & 
Thorsvik, 2008:277). 

Not: Förbättringsförslagen är baserade på den teoretiska referensramens innehåll.  
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6. Slutsats 
Rapportens avslutande del presenterar slutsatsen för studien utifrån syftet, resultatet och 
analysen. I det här avsnittet sammanfattas rapportens innehåll och svarar på de valda 
frågeställningarna.  

Rapportens syfte var att följa upp det från förstudiearbetet identifierande förbättringsområdet 
och granska det utifrån den offensiva kvalitetsutvecklingens teori i kombination  med 
motivationsteorier, där resultatet sedan utmynnar i ett lösningsförslag och en 
implementeringsplan.  

De frågeställningar som användes var: 

1. Vilka förbättringsmöjligheter finns inom ramen för offensiv kvalitetsutveckling och 
hörnstensmodellen? 

2. Hur kan organisationen utveckla medarbetarna till att förbättra den kvalitet som 
företaget levererar? 

Slutsatsen av rapportens resultat och analys är att det inom ramen för offensiv 
kvalitetsutveckling och hörnstensmodellen finns många förbättringsmöjligheter inom den 
studerade organisationen enligt det insamlade intervjumaterialet. Inom alla hörnstenar i 
hörnstensmodellen finns tydliga områden att förbättra och arbeta med, både för medarbetarna 
inom organisationen men framförallt för ledningen som har det yttersta ansvaret för 
organisationens arbete. Genom ett engagerat ledarskap skapar ledningen goda förutsättningar 
till delaktighet. Vidare är det av stor vikt att både de interna och externa kundernas behov 
sätts i fokus med stöd av en noggrann faktainsamling för att komma ifrån den situation som 
idag råder med alldeles för dålig förståelse och kommunikation. Därefter är det viktigt för 
organisationen att arbeta med verksamhetens processer och att ständigt förbättra dessa med 
stöd av PDSA-cykeln för att förankra arbetet inom organisationen och hos medarbetarna.  

Hackman och Oldmans motivationsmodell visar att det är möjligt att utveckla människan som 
resurs till ökad kvalitet. Många av faktorerna för att nå de nämnda psykologiska tillstånden 
för uppleva motivation grundar sig i hörnstensmodellen. Vad som tydligt framgår är att 
ledningen har ett enormt ansvar i att skapa förutsättningar för delaktighet, ansvar och 
påverkan. Det engagerade ledarskapet kommer att svara på många frågor inom organisationen 
bara genom att bli mer närvarande och därmed bidra till att motivationen bland medarbetarna 
ökar. 

Till sist visar diskussionen kring Lean att arbetssättet, trots utan en fördjupning inom 
värdeflöden och icke-värdehöjande slöseri, med hög sannolikhet kan bidra till att förbättra 
den kvalitet som organisationen levererar genom att principerna förstärker hörnstenarna inom 
hörnstensmodellen.  
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7.  Diskussion  
I det här avsnittet diskuteras studiens genomförande och resultat med koppling till 
frågeställningarna samt den teoretiska referensramen. I diskussionens avslutande del 
diskuteras även resultatet i relation till Lean och hur organisationen idag arbetar med de 
metoder, verktyg och principer som arbetssättet innebär.  

7.1 Val av teori 
Studien har genomförts med  teori inom offensiv kvalitetsutveckling, hörnstensmodellen samt 
Hackman och Oldmans motivationsmodell. Av resultatet att döma är det av uppfattningen att 
den teori som använts möter det syfte som följer studien och att de verktyg/modeller som finns 
inom teorierna svarar på frågeställningarna. Valet av teori gjordes för att svara på ställda frågor 
inom den insamlade informationen och det identifierade förbättringsområdet från förstudien, 
med ett antagande om att den mänskliga faktorn har en betydande påverkan på den kvalitet som 
organisationen levererar.  

Med mer tid till förfogande hade det varit av intresse att fördjupa studien inom Lean och 
organisationens flöde samt icke-värdehöjande slöseri, dock valdes en annan inriktning denna 
gång för att svara på syftet och frågeställningarna.  

7.2 Metodval  
Med grund i en kvalitativ forskningsstudie har datainsamlingen baserats på kvalitativa 
intervjuer deltagande observationer. Intervjuerna genomfördes vid två tillfällen med stöd av 
semistrukturerat intervjuunderlag där intervjupersonerna gavs möjlighet att öppet svara för hur 
dem upplever sin nuvarande situation inom utvalda huvudområden. Intervjuerna genomfördes 
enligt NÖHRA-modellen för att på ett effektivt sätt få fram information och säkerställa att 
materialet är kvalitativt.  

Det insamlade materialet analyserades med stöd av en datainsamlingstabell samt orsaks-
verkan-diagram för att på djupet reda ut potentiella orsaker till det identifierade 
förbättringsområdet. I och med att alla intervjuer genomfördes utan störmoment och med en 
hundraprocentig närvaro är det av uppfattningen att det insamlade materialet har en hög 
reliabilitet samt en hög validitet av resultatet att döma i relation till syftet. Resultatet har en 
direkt koppling till den valda teorin och tillämpas på ett framgångsrikt sätt med stöd av valda 
verktyg och modeller.  

  



 
 

 42 

7.3 Resultatet  
I resultatet och analysen framkommer det intressanta skillnader mellan hur den nuvarande 
situationen uppfattas bland intervjupersonerna och hur det enligt den valda teorin bör fungera 
inom organisationer inom området för kvalitetsutveckling och motivation. Vad som i 
sammanhanget är väldigt intressant är att ledningens och supportfunktionernas arbete med 
kvalitetsfrågor samt förståelse för operatörernas behov och situation påpekas som väldigt 
bristande av 11 respektive 12 av de intervjuade operatörerna, utan att de informerats om 
varandras deltagande i intervjuerna. Vidare är även kommunikationen mellan interna 
kunder/kostnadsställen samt förståelsen för varandra alarmerande dålig av intervjumaterialet 
att döma. De tre områdena kan i sammanhanget ses som väldigt stora och viktiga utifrån den 
teoretiska bakgrunden som följer studien, trots detta är områdena de mest uppmärksammade 
bland intervjupersonerna.  

Med stöd av det presenterade resultatet förstärks antagandet om att förståelse, delaktighet och 
påverkansmöjligheter hos medarbetare inom den studerade organisationen påverkar hur 
motiverade de är att utföra sitt arbete och därmed bidra till den kvalitet som levereras. Vad som 
oroar i sammanhanget är att det framstår som att ledningen och medarbetarna glider ifrån 
varandra och att kommunikationen sinsemellan är på en nivå som skadar verksamheten. 
Uppfattningen grundar sig mycket i att operatörer inte tillåts delta eller påverka tillräckligt 
mycket i förbättringsarbeten och att ledningen inte rör sig tillräckligt nära verksamheten och 
därmed skapar en känsla av att de inte prioriterar operatörerna och deras behov.  

I rapportens resultat presenteras intervjumaterialet i en tabell för datainsamling samt genom 
fyra olika orsaks-verkan-diagram. De andra hörnstenarna stödjer resultatet och visar på 
hörnstensmodellens helhet när det kommer till att ge underlag till frågor som berör både kvalitet 
och motivationsfaktorer. Det förbättringsförslag som presenteras i analysen grundar sig i den 
vältäckande teorin om offensiv kvalitetsutveckling och hörnstensmodellen med stöd av 
motivationsmodellen av Hackman och Oldman, där fem viktiga fokusområden för 
organisationen har prioriterats. Om och när organisationen väljer att arbeta med 
förbättringsförslaget är det otroligt viktigt att det görs tillsammans med medarbetarna inom 
organisationen och i synnerhet med operatörerna.  

Teoriavsnittet innehåller även information kring Lean och hur Toyota använder arbetssättet för 
att förbättra den kvalitet som företaget levererar och hur de kan utveckla organisationen och 
människorna inom den. Vad som blir intressant i detta sammanhang är att Sandvik sedan 
tidigare har arbetat med Lean och använder en del av arbetssättets metoder och verktyg i sin 
verksamhet, dock finns det av resultatet att döma stora förbättringsmöjligheter i hur arbetet 
genomförs. Värt att notera är då även att det inom ramen för studien inte har forskats någon 
kring djupgående flödesanalyser enligt Likers beskrivning av icke-värdehöjande slöseri 
(2009:50-51).  
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Studien har enbart fokuserats på insamlat material i relation till den offensiva 
kvalitetsutvecklingen och motivationsfaktorer, dock visar en jämförelse mellan resultatet och 
Leans 14 principer enligt Liker (2009:61-66) att det enligt den teoretiska ramen för arbetssättet 
finns viktiga faktorer för Sandvik att fördjupa sin inom, om det är av intresse för företaget att 
utvecklas arbetet med inriktningen mot Lean. Enligt Liker (2009:61) bör organisationer lägga 
ett filosofiskt perspektiv på verksamhetens syfte och sätta det före kortsiktiga beslut genom att 
arbeta, utveckla och inrikta hela organisationen mot ett gemensamt mål som är större än att 
tjäna pengar. Vad som tidigare framkommit är att det inom verksamheten idag fokuseras 
mycket på det kortsiktiga, vilket märks vid beslut och att det inom verksamheten behövs mer 
personal för att tillmötesgå de behov som finns (1-5). Det påpekas även ett behov av mer och 
bättre utrustning, förnyelse av maskinparken samt bättre ergonomiska förutsättningar för att 
öka säkerheten och minska tunga arbeten, vilket på lång sikt ska bidra till att öka kvalitén och 
produktiviteten (6-15). Åsikterna om kortsiktighet förstärks av att om ledningen och 
organisationen har en mer långsiktighet och noggrannhet vid beslut, upplärning och målsättning 
är det troligt att resultatet på lång sikt blir bättre (21-26, 23-88, 100-107).  

Som tidigare nämnt, framkom det vid intervjuerna med operatörerna att den bristande 
förståelsen för de interna kundernas behov, det bristande egna ansvaret samt de otydliga 
arbetsinstruktionerna bidrar till att fel i processen påverkar kvalitén på materialet som 
produceras (27-47, 89-94, 124-127). Liker (2009:61-64) redogör för sex viktiga principer för 
att skapa förutsättningar till rätt process: 

- Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan 
- Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion 
- Jämna ut arbetsbelastningen (heijunka) 
- Bygg upp en kultur där man stoppar processen för att lösa problem, så att kvaliteten blir 

rätt från början 
- Lägg standardiserade arbetssätt till grund för ständiga förbättringar och personalens 

delaktighet 
- Använd visuell styrning, så att inga problem förblir dolda 
- Använd bara pålitlig, väl utprovad teknik som stöder personalen och processerna 

Inom ramen för principerna medför det ett viktigt arbete med flödesanalyser och identifierande 
av icke-värdehöjande slöseri. I enlighet med vad som tidigare nämnts fokuserar studien enbart 
på att jämföra det insamlade intervjumaterialet med principerna inom Lean, vilket i detta fall 
medför att resultatet visar på att den bristande förståelsen för processen, de interna kunderna 
och mellan ledning och operatörer bidrar till att den kvalitet som levereras har stora 
förbättringsmöjligheter inom aspekterna. Vidare kan det egna ansvaret, i att problem förbises 
och att det interna arbetssättet ”rätt från mig” , beskrivas som ett viktigt fokusområde för att 
bidra till att rätt process ger rätt resultat.  

Likers (2009:64-65) beskrivning av att tillföra organisationen värde genom att utveckla 
personal och samarbetspartners kan i sammanhanget ses som ett väldigt viktigt fokusområde 
med tanke på att en stor del av det insamlade materialet handlar om att den befintliga kompetens 
inom organisationen tas omhand på grund av bristande förståelse och kommunikation från 
ledning till operatörer och omvänt (21-58).  
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Enligt Liker (2009:65) är det viktigt för verksamheter som vill arbete med Lean att medarbetare 
och ledare inom verksamheten förtstår arbetet, lever efter företagets filosofi och lär ut det till 
andra. Av det insamlade materialet att döma är det inte så det ser ut inom organisationen, utan 
intervjupersonerna beskriver att de har ett bristande förtroende för ledningen på grund av att de 
inte är närvarande, inte håller vad de lovar eller inte engagerar operatörerna i förbättrings- och 
kvalitetsarbetet tillräckligt mycket (68-74, 108-116). Med grund i den förmedlade känslan från 
operatörerna har ledningen inom organisationen ett enormt ansvar hädanefter att fördjupa sig i 
verksamheten och skapa bättre förutsättningar till delaktighet. 

Vad som tydligt framkom vid intervjuerna operatörerna var att många frågor gällande kvalitet 
kan besvaras genom att integrera operatörer mer i förbättringsarbeten och att ledningen blir mer 
närvarande i verksamheten (48-58, 63-88). Enligt Liker (2009:65-66) är det otroligt viktigt att 
chefer på högre nivå och företagsledningen bör se efter själva, så att de har mer än bara en ytlig 
förståelse för situationen. Vidare bör potentiella lösningar diskuteras med alla berörda parter 
och att organisationen lär genom att standardisera de bästa arbetssätten hellre än att uppfinna 
hjulet igen i varje nytt projekt och med varje ny chef. Inom områdena framkommer det stora 
förbättringsmöjligheter inom organisationen, då ledningens delaktighet och förståelse flertalet 
gånger har påpekats som bristfälligt samt att operatörers förbättringsförslag ignoreras (100-
116).  

I intervjuerna nämner även operatörerna vad som upplevs som bra inom organisationen, vilket 
framförallt handlar om kollegorna, flödeschefernas ledarskap i form av engagemang, förståelse 
och öppenhet. Tyvärr är de negativa kommentarerna betydligt större än de positiva, trots att de 
gavs lika stort utrymme vid intervjutillfällena. Med stöd av den insamlade informationen och 
den analys som genomförts är det av personlig önskan att det både för ledningen och 
medarbetarna inom organisationen har kommit fram information som är av nytta för framtida 
arbete och att den teori som ligger till grund för studien kan bidra till att ett arbetssätt skapas 
som främjar kommunikation, förståelse och delaktighet inom hela organisationen. 
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8. Förslag på fortsatt forskning/arbete 
Som förslag till fortsatt forskning/arbete ges att fördjupa arbetet inom Lean och organisationens 
värdeflöden samt icke-värdehöjande slöseri för att ge arbetssättet ännu större relevans i relation 
till det insamlade materialet. En möjlig frågeställning är: 

- Hur kan Lean som arbetssätt med fokus på värdeflöden och icke-värdehöjande slöseri 
bidra till att förbättra den kvalitet som organisationen levererar? 

- Kan Lean som arbetssätt med fokus på värdeflöden och icke-värdehöjande slöseri 
bidra till att trivsel, engagemang och motivation bland de anställda ökar?  
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10. Bilagor 
10.1 Bilaga 1-3 Orsaks-verkan-diagram  
10.1.1 Bilaga 1 - Resurser  
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10.1.2 Bilaga 2 - Kommunikation/förståelse 
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10.1.3 Bilaga 3 - Kvalitet 
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10.2 Bilaga 4 - Intervjuunderlag  
Hur upplever du din nuvarande situation.. 
..i det övergripande arbetet? Vad är bra och vad kan bli bättre? Finns det något som bekymrar 
dig? På vilket sätt? 

.. i din roll som..? Vad är bra och vad kan bli bättre? Finns det något som bekymrar dig? På 
vilket sätt? 

.. i relation till uppsatta mål för verksamheten? Vad är bra och vad kan bli bättre? Finns det 
något som bekymrar dig? På vilket sätt? 

.. ur ett kvalitetsperspektiv? Vad är bra och vad kan bli bättre? Finns det något som bekymrar 
dig? På vilket sätt? 

.. ur ett ledarskapsperspektiv? Vad är bra och vad kan bli bättre? Finns det något som 
bekymrar dig? På vilket sätt? 

Vilket är ditt önskade läge..  
..i det övergripande arbetet? Vad vill du åstadkomma? Vad kommer det önskade läget att 
leda till? Var och när vil du uppnå det? 

.. i din roll som..?  

.. osv. enligt nämnda frågor 

Vad har hindrat dig från att komma till målet fram till idag? 
Yttre hinder?  

Inre hinder? 

Vilka resurser.. 
.. behöver du för att nå ditt mål? Inre/yttre? Hur får du tag på dom? 

.. vilka resurser bär du på/finns redan? 

Vad kan du/ni/organisationen göra för att öka motivationen och möjligheterna till att nå målet? 

Agerande 

Vilka steg har hittills tagits?  

Vilka steg behöver tas?  

Vad behöver du/ni/organisationen börja med/sluta med? 

Hur, när och var? 
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10.3 Bilaga 5 - Sammanfattning av intervjumaterial 
Övergripande perspektiv 
Bra  

- ”Bra skiftgång – 2-skift”. (3)”Arbetsmiljö”. (2) 
- ”Bra kollegor”. (7) 
- ”Kunnig och kompetent personal” 
- ”Tryggt företag” (3) 
- ”Varierande och får träffa mycket folk” 
- ”Viljan att förbättras”.  
- ”Hög kompetens bland kollegor”.  

Kan bli bättre 

- ”Upplevs som att det är mer fokus på tjänstemän än på kollektivarbetare”. 
- ”Flexibiliteten kan bli bättre för att avlasta mellan maskiner”.   
- ”Är idag pajkastning”  
- ”Önskar en mer positiv inställning/attityd”.  
- ”När det inte finns körning kan vi använda tiden till studiebesök, kundbesök och 

förbättringsarbeten”.  
- ”Tungrott om man vill något nytt”.  
- ”För lite personal gör att man inte får tid att lära sig nya maskiner. Mer personal kan 

även bidra till bättre upplärning”.  

Rollen som operatör  
Bra  

- ”Frihet under ansvar”. (6) 
- ”Omväxlande”. 
- ”Ges möjlighet till utveckling i form av utbildningar”. (2) 
- ”Har fria tyglar, kräver en tanke om vad som ska göras”.  
- ”Lätt att utvecklas och lära sig nya saker”. 
- ”Trivs med rollen som operatör”.  
- ”Har en delvis påverkan”.  

Kan bli bättre 

- ”Förutsättningarna till att utföra arbetet. Ergonomin är dålig – skydd på fel platser och 
tunga lyft” 

- ”Vi operatörer blir förbisedda av konstruktörerna, de frågar inte om våra åsikter”.  
- ”Önskar få träffa kvalitetsledare och kunder för att få en djupare förståelse för varför”.  
- ”Önskar mer ansvar för att öka engagemang” 
- ”Känns inte bra att signera band som inte är bra, när kvalitén kan bli bättre”.  
- ”Känns svårt att påverka som operatör i mycket”.  
- ”Tungt arbete, påverkar både psykiskt och fysiskt. Skapar ibland frustration mellan 

kollegor”. 
- ”Flexibiliteten, att vi rullar mer på lagen för att lära känna varandra mer”.  
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- ”Viss personal är kvar på positioner där inte kan leverera, går att få ut mer per 
människa”.  

- ”Önskar mer och bättre hjälpmedel för att undvika tunga lyft”.  
- ”Önskar mer frihet i att utföra arbetet på egen hand”.  
- ”Vill ha ett bättre perspektiv på hela maskinparken”.  
- ”Önskar bättre ergonomiska arbetsställningar och tydligare arbetsinstruktioner. Är idag 

svårt att avgöra vad som är rätt eller fel på banden”.  
- ”För kort upplärningstid. Kompetensen på de som gått hem i pension har inte tagits 

tillvara på”.  
- ”Reservgrupp för att täcka upp vid behov”.  

Målsättning 
Bra  

- ”Relevant målsättning från flödeschefer”. (9)  

Kan bli bättre 

- ”Mer fokus på kvalitet istället för kvantitet, det kommer ge oss mer kvantitet i längden”.  
- ”Kör idag mindre än vad som kan göras på grund av ergonomin”.  
- ”Kvalitetsmål och säkerhets-mål är svåra att uppnå” 
- ”Önskar tydligare mål och att vi inte är nöjda med det utbyte som är idag”.  
- ”Idag sätts mål mycket efter kvantitet. Kvalitet kommer i andra hand. Om varenda 

maskin satsade på kvalitet så skulle det bli mer producerat material i slutändan”.  
- ”Om mål inte uppfylls så är det oftast på grund av personalbrist”  

Kvalitetsperspektiv 
Bra  

- ”5S ett bra arbetssätt”. (2) 
- ”5S har gjort att ordning och reda har blivit bättre”.  
- ”Vissa kvalitetsarbetare frågar om vad jag som operatör tycker” 
- ”Det egna ansvaret hos operatörer”. 
- ”Det som vi levererar är bra och har hög kvalitet”.  
- ”Kommunikation och återkoppling fungerar bra”.  

Kan bli bättre 

- ”Underhåll av hela band kan bli band kan bli bättre”. 
- ”FU kan bli bättre”. 
- ”Kommunikation och förståelse mellan maskiner/kostnadsställen/aktiviteten innan och 

efter kan bli mycket bättre. Om de hade kommit och tittat så hade de förstått”.  
- ”Önskar bättre uppföljning/återkoppling mellan varje maskin”. (4) 
- ”Logistiken och planeringen för flödet är en flaskhals”. 
- ”Programmet MIA är en flaskhals”. 
- ”För få materialuppföljare”. (2)  
- ”Kvalitetssidans arbete brister”.   
- ”Långsamma beslut och förändringar”.   
- ”Mer förnyelse av maskinparken”.  
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- ”Önskar att operatörer är mer delaktiga i möten för att förstå andra maskiner/flöden och 
för att ges bättre möjlighet till att lufta åsikter”.  

- ”Kommunikation mellan skiftlagen kan bli bättre”. 
- ”Många band uppfyller inte den kvalitet som bör vara från inkommande band”.  
- ”Maskinerna bör byggas om för att ge förutsättningar till bättre kvalitet och säkert 

arbete”. (2) 
- ”Ibland känns det som att de interna kunderna inte förstår varandras behov. Vissa 

maskiner lyssnar inte till behov i ledet efter och före”.  
- ”Återkoppling i datorn tar längre tid att göra än tidigare.”  
- ”Vill ha mer folk per skiftlag eller en reservgrupp. En vanlig orskak till att maskiner står 

still är på grund av personalbrist, vilket i längden kostar mer pengar än att anställa”.  
- ”Att körning stoppas i ett tidigare skede/led med fokus på rätt från mig. Idag stannar vi 

inte trots avvikande kvalitet för att vi ska nå tonagemål”.  
- ”Det finns en stor okunskap/bristande förståelse för vad de interna kunderna behöver, 

vilket leder till att kvalitet påverkas och viss körning inte kan genomföras”.  
- ”När det inte blir effekt av åtgärder så slutar man återkoppla”.  
- ”Behöver mer och bättre utrustning för att leverera kvalitet”.  
- ”För mycket fokus på säkerhet”.  
- ”Behöver bättre kontinuitet i upplärning”.  
- ”SEMP-dag. Stänga ned band, gå runt och prata för att förstå och lära av och om 

varandra”.   
- ”Sker idag ingen riktig upplärning”.  
- ”Sämre kvalitet än tidigare, det prioriteras inte”.  
- ”Finns idag ingen förståelse för hela processen, vilket behövs för att skapa mer intresse”.  
- ”Önskar mer inflytande och påverkan med tanke på att vi står i maskinerna och utför 

arbetet”.  
- ”Vill veta mer om vad de externa kunder tycker och behöver”.  
- ”Arbetssätt/arbetsplats kan förbättras ergonomiskt. Tunga arbetsmoment” 
- ”Engagera operatörerna mer i hela kvalitetsprocessen och att de lyssnar till det som 

sägs”.  
- ”Saknar kund och leverantörsmöten med de som är före i flödet, idag pratar vi bara med 

de som är efter”.  
- ”Finns inte tid till kommunikation mellan maskinerna”.  
- ”Lägger pengar på fel säkerhetsfrågor, om de i bestämmande position hade förstått 

verksamheten så hade de prioriterat annat”.  
- ”Idag är det knappt någon som går ned i verksamheten, många frågor om kvalitet hade 

besvarats genom att fråga och integrera operatörer”.  
- ”Generellt så behöver vi våga ta hjälp av de som är mer kunniga inom det specifika 

området”.  
- ”FU och underhåll är under all kritik. Idag arbetar vi med tillfälliga lösningar”.  
- ”Känns som att mycket är ett spel för galleriet. Ett kryss på ett papper istället för att 

fokusera på vad som är viktigt”.  
- ”Önskar mer förståelse för vad kunderna använder materialet till. Vet inte vilka kunder 

som har vilka krav”.  
- ”Önskar en förslagsverksamhet där förbättringar kan kommuniceras. Förr betalades bra 

förbättringsförslag för, det blev som en morot”.  
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- ”5S fungerar sådär, åtgärdsområden tas inte om hand. Idag finns det taggar som hängt i 
x antal år”.  

- ”Kommunikation och återkoppling mellan maskiner/kostnadsställen är inte bra. Idag 
sker inga fysiska möten utan återkoppling sker via MIA. Vi påpekar problem och skriver 
återkoppling men det händer inget”.  

- ”Det är oftast samma problem som återkommer. Förr träffades man maskinerna som det 
gällde sinsemellan istället för att skriva en återkoppling som inte tas om hand. Önskar 
att kostnadsställen träffas för att diskutera, förstå och förbättra”.  

- ”Ojämnt flöde för att material stockar sig och skapar flaskhalsar”.  
- ”Behöver få till ett standardiserat arbetssätt”.  
- ”Händer så mycket förändringar hela tiden, hinner inte fullt ut lära sig”.  
- ”Förståelse och kommunikation mellan maskiner fungerar inte bra. Sker ingen ordentlig 

återkoppling”.  
- ”Komplext flöde, mycket som behöver fungera för att det ska fungera”.  
- ”Önskar mer extern kundkontakt för att förstå behov och exempelvis vad som händer 

om vi skickar material som innehåller fel”.  
- ”Förslag som kommer från operatörer ignoreras. Prestige gör att de tekniska och 

utvecklingsgrupperna tar åt sig äran”.  
- ”Tid till förbättringar och utveckling finns inte”.  
- ”Förståelse och kommunikation mellan maskiner och interna kunder fungerar sådär. Var 

bättre daglig kontakt förut”.  
- ”Önskar mer kund och leverantörs-möten, men inte bara vid problem utan även för att 

fokusera på vad som varit bra och lära från det”.  
- ”Vi kör material som inte uppfyller ställda krav, vilket för att materialet blir dåligt och 

i slutändan kostar pengar”.  
- ”Det är mycket problem i flödet”.  
- ”Det tillsätts ofta projektgrupper utan operatörer. Ledningsgruppen består bara av 

chefer, inte av operatörer som kan verksamheten”.  
- ”Den som jobbar med förbättringar ska jobba närmare operatörerna utan prestige för att 

ta vara på kompetensen som finns”.  
- ”Flödet är ojämnt”. 
- ”Kvalitén på materialet är inte bra. Upplevs som att kvalitetsarbetet och forskning inte 

fungerar”.  
- ”Rätt från mig kan bli mycket bättre, ofta att bristfälligt material får passera”.  
- ”Idag påbörjas projekt som inte slutföljs vilket påverkar trovärdigheten, de tänkte 

förändringarna efterlevs inte”.  
- ”Gammal maskinpark, önskar mer pengar för förbättringar”.  
- ”Dåligt samarbete med kostnadsstället innan, påverkar flödet”.  
- ”Önskar bättre återkopplingar om hur bandens kvalitet är. Kvalitén i hela flödet kan bli 

mycket bättre”.  
- ”Förståelsen och kommunikationen mellan maskiner kan bli mycket bättre. Önskar mer 

tid till att prata med varandra och se hur varandras maskiner fungerar”.  
- ”Önskar mer tid till kvalitativt arbete med FU, låta det ta den tid det behöver istället för 

att stressa igång och riskera att fel i materialet”.  
- ”Behöver generellt längre upplärningstid för att öka kvalitet och säkerhet”.  
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- ”Har bristande förståelse för processen. Osäker på vad kostnadsstället efter har för 
behov”.  

- ”Underhåll hänger inte med”.  
- ”Önskar en standard för arbetsinstruktioner som kan följas”.  

Ledarskapsperspektiv  
Bra  

- ”Kontakten med flödeschefen fungerar bra utifrån info, kommunikation och närvaro”.  
- ”Bra flödeschef som försöker kommunicera.” 
- ”Bra ledarskap från flödeschef. Har ett lugn och en förståelse för vad och hur mycket 

som kan köras”.  
- ”Bra flödeschef” 
- ”Flödeschefen lyssnar, är engagerad och ställer upp. Ser till att saker fixas”.  
- ”Flödeschefen förstår maskinerna, flödet och operatörerna”. 
- ”Bra flödeschef, ger och tar på en bra nivå”.  
- ”Bra att flödeschefen kan sitt ansvarsområde, upplevs som viktigt att hen kan sitt arbete 

och verksamheten”.  
- ”Bra flödeschef som är öppen, rolig, driven och förstående”.  
- ”Roligt när ledningen kommer och pratar, bidrar till att klyftan minskar”.  
- ”Flödeschefen ger bra förtroende och skapar en bra arbetsmiljö. Får en att känna sig 

viktig”.  
- ”Bra flödeschef”. (2) 
- ”Flödeschefen är rak och tydlig. Bjuder på sig själv och är sympatisk”.  
- ”Jättebra flödeschef. Lätt att prata med, är förstående och öppen till att ta upp problem.  

Kan bli bättre 

- ”För mycket chefsbyten bidrar till en bristande förståelse för verksamhetens behov från 
ledningen”.  

- ”Önskar mer närvaro från högsta ledningen för att de ska förstå behov. Förr förstod 
högsta ledningen processerna och flödena. Idag känns det som att det är mer fokus på 
det teoretiska”.  

- ”Bättre och tajtare relation mellan ledning och operatörer”.  
- ”Kommunikationen från ledningen kan bli bättre och tydligare” 
- ”Förståelse och kommunikationen från ledningen kan bli bättre”.  
- ”Önskar längre framförhållning från flödeschefen om vad som ska göras/om det finns 

körning/hur körning ser ut. Information om vad som har hänt”. 
- ”Få positiv feedback. Idag är det mycket fokus på det negativa”.  
- ”Komma fram till standardiserade arbetssätt”. 
- ”Upplever en brist på stolthet/ansvar för beslut från ledande personer”.  
- ”Högsta ledningens ledarskap är inte bra: de har vänt ryggen till, lovat saker de inte 

håller/inte genomfört förbättringar, har en bristande förståelse för vad som verkligen 
behövs. Upplevs som att ledningen och de på golvet drar ifrån varandra”.  

- ”Om högsta ledningen visade sig mer och förstod oss så skulle det leda till att vi drar åt 
samma håll”.  
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- ”Högsta ledningen saknar erfarenhet från verksamheten. Märks vid beslut, de förstår 
inte behov. Går mer och mer mot vi-dom än mot en sammanhållning. Ledningen är 
sällan närvarande”.  

- ”Önskar mer delaktighet från högsta ledningen, att de visar sig istället för att köra sitt 
eget race. Vill ha mer vi än dom”.  

- ”Önskar att de ska tro på oss operatörer mer. Jour-ledarna känns mer som kontroll än 
stöd”. 

- ”Ser inte högsta ledningen, väldigt sällan de är ute i produktionen. Önskar att de är mer 
delaktiga i produktionen för att få en verklighetsbild. Bättre förr med engagemang och 
delaktighet. Upplevs idag som att kunskap om vad som behövs göras inte finns”.  

- ”Ledarskapet ovanför flödeschefen upplevs som kaotiskt”.  
- ”Önskar tydligare struktur om vad som ska göras”.  
- ”Får sällan höra att man gjort ett bra jobb”.  
- ”Flödeschefens engagemang och synlighet kan bli bättre”.  
- ”I högsta ledningen byts folk alldeles för ofta. Gynnar inte företaget eller verksamheten. 

Förändringar hinner inte sätta sig och de fullföljs inte. Bristande kontinuitet.”  
- ”Upplevs mycket som vi och ni”.  
- ”Önskar tydligare ledarskap med högre krav för att vi ska bli bättre och för att få bort 

lathet”.  
- ”Tillsätta roller efter kompetens för att kräma ur det bästa ur varje människa”.  
- ”Ledningens förståelse för hur det fungerar på golvet kan bli bättre. Kommunikationen 

och förståelsen för varandra fungerar inte”.  
- ”Önskar mindre chefsbyten”.  
- ”Cheferna är sällsynta, de syns inte. Önskar mer intresse från dem till verksamheten”.  
- ”För många chefsbyten”.  
- ”Förtroende för högsta ledningen är inte bra”.  
- ”Högsta ledningen har fokus på fel saker som inte gör skillnad. Sätter exempelvis upp 

lappar som inte gör skillnad istället för att fokusera på det faktiska behovet”.  
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10.4 Bilaga 6 - Sortering/prioritering av intervjumaterial 
Resurser 
Personal 

(1) ”För lite personal gör att man inte får tid att lära sig nya maskiner. Mer personal kan 
även bidra till bättre upplärning”.  

(2) ”Reservgrupp för att täcka upp vid behov”.  
(3) ”Vill ha mer folk per skiftlag eller en reservgrupp. En vanlig orsak till att maskiner står 

still är på grund av personalbrist, vilket i längden kostar mer pengar än att anställa”.  
(4) ”Flexibiliteten kan bli bättre för att avlasta mellan maskiner”.   
(5) ”Flexibiliteten, att vi rullar mer på lagen för att lära känna varandra mer”.  

Maskinparken 

(6) ”Mer förnyelse av maskinparken”.  
(7) ”Maskinerna bör byggas om för att ge förutsättningar till bättre kvalitet och säkert 

arbete”. (2) 
(8) ”Gammal maskinpark, önskar mer pengar för förbättringar”.  
(9) ”Behöver mer och bättre utrustning för att leverera kvalitet”.  

Ergonomi 

(10) ”Förutsättningarna till att utföra arbetet. Ergonomin är dålig – skydd på fel platser 
och tunga lyft” 

(11) ”Tungt arbete, påverkar både psykiskt och fysiskt. Skapar ibland frustration 
mellan kollegor”. 

(12) ”Önskar mer och bättre hjälpmedel för att undvika tunga lyft”.  
(13) ”Arbetssätt/arbetsplats kan förbättras ergonomiskt. Tunga arbetsmoment” 
(14) ”Önskar bättre ergonomiska arbetsställningar” 
(15) ”Kör idag mindre än vad som kan göras på grund av ergonomin”. 

Underhåll 

(16) ”Underhåll av hela band kan bli band kan bli bättre”. 
(17) ”FU kan bli bättre”. 
(18) ”FU och underhåll är under all kritik. Idag arbetar vi med tillfälliga lösningar”.  
(19) ”Underhåll hänger inte med”.  
(20) ”Önskar mer tid till kvalitativt arbete med FU, låta det ta den tid et behöver istället 

för att stressa igång och riskera att fel i materialet”.  
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Befintlig kompetens utnyttjas inte  

(21) ”Viss personal är kvar på positioner där de inte kan leverera. Det går att få ut mer 
per människa”.  

(22) ”För kort upplärningstid. Kompetensen på de som gått hem i pension har inte 
tagits tillvara på”.  

(23) ”Behöver bättre kontinuitet i upplärning”.  
(24) ”Sker idag ingen riktig upplärning”.  
(25) ”Tillsätta roller efter kompetens för att få ur det bästa ur varje människa”.   
(26) ”Behöver generellt längre upplärningstid för att öka kvalitet och säkerhet”.  

Kommunikation och förståelse  
Interna kunder/processen 

(27) ”Kommunikation och förståelse mellan maskiner/kostnadsställen/aktiviteten 
innan och efter kan bli mycket bättre. Om de hade kommit och tittat så hade de förstått”.  

(28) ”Önskar bättre uppföljning/återkoppling mellan varje maskin”. (4) 
(29) ”Återkoppling i datorn tar längre tid att göra än tidigare.”  
(30) ”Kommunikation mellan skiftlagen kan bli bättre”. 
(31) ”Förståelse och kommunikation mellan maskiner och interna kunder fungerar 

sådär. Var bättre daglig kontakt förut”.  
(32) ”Förståelse och kommunikation mellan maskiner fungerar inte bra. Sker ingen 

ordentlig återkoppling”.  
(33) ”Förståelsen och kommunikationen mellan maskiner kan bli mycket bättre. 

Önskar mer tid till att prata med varandra och se hur varandras maskiner fungerar”.  
(34) ”Önskar bättre återkopplingar om hur bandens kvalitet är. Kvalitén i hela flödet 

kan bli mycket bättre”.  
(35) ”Saknar kund och leverantörsmöten med de som är före i flödet, idag pratar vi 

bara med de som är efter”.  
(36) ”Finns inte tid till kommunikation mellan maskinerna”.  
(37) ”Kommunikation och återkoppling mellan maskiner/kostnadsställen är inte bra. 

Idag sker inga fysiska möten utan återkoppling sker via MIA. Vi påpekar problem och 
skriver återkoppling men det händer inget”.  

(38) ”Önskar mer kund och leverantörs-möten, men inte bara vid problem utan även 
för att fokusera på vad som varit bra och lära från det”.  

(39) ”Dåligt samarbete med kostnadsstället innan, påverkar flödet”.  
(40) ”SEMP-dag. Stänga ned band, gå runt och prata för att förstå och lära av och om 

varandra”.   
(41) ”Det är oftast samma problem som återkommer. Förr träffades man maskinerna 

som det gällde sinsemellan istället för att skriva en återkoppling som inte tas om hand. 
Önskar att kostnadsställen träffas för att diskutera, förstå och förbättra”.  

(42) ”Önskar en mer positiv inställning/attityd”.  
(43) ”Ibland känns det som att de interna kunderna inte förstår varandras behov. Vissa 

maskiner lyssnar inte till behov i ledet efter och före”.  
(44) ”Det finns en stor okunskap/bristande förståelse för vad de interna kunderna 

behöver, vilket leder till att kvalitet påverkas och viss körning inte kan genomföras”.  
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(45) ”Har bristande förståelse för processen. Osäker på vad kostnadsstället efter har 
för behov”.  

(46) ”Finns idag ingen förståelse för hela processen, vilket behövs för att skapa mer 
intresse”.  

(47) ”Vill ha ett bättre perspektiv på hela maskinparken”.  

Ledning och supportfunktioner 

(48) ”Vi operatörer blir förbisedda av konstruktörerna, de frågar inte om våra åsikter” 
(49) ”Är idag pajkastning”  
(50) ”Generellt så behöver vi våga ta hjälp av de som är mer kunniga inom det 

specifika området”.  
(51) ”Idag är det knappt någon som går ned i verksamheten, många frågor om kvalitet 

hade besvarats genom att fråga och integrera operatörer”.   
(52) ”För mycket chefsbyten bidrar till en bristande förståelse för verksamhetens 

behov från ledningen”.  
(53) ”Önskar mer närvaro från högsta ledningen för att de ska förstå behov. Förr 

förstod högsta ledningen processerna och flödena. Idag känns det som att det är mer 
fokus på det teoretiska”.  

(54) ”Om högsta ledningen visade sig mer och förstod oss så skulle det leda till att vi 
drar åt samma håll”.  

(55) ”Ledningens förståelse för hur det fungerar på golvet kan bli bättre. 
Kommunikationen och förståelsen för varandra fungerar inte”.  

(56) ”Kommunikationen från ledningen kan bli bättre och tydligare” 
(57) ”Högsta ledningen saknar erfarenhet från verksamheten. Märks vid beslut, de 

förstår inte behov. Går mer och mer mot vi-dom än mot en sammanhållning. Ledningen 
är sällan närvarande”.  

(58) ”Får sällan höra att man gjort ett bra jobb”.  

Externa kunder  

(59) ”Vill veta mer om vad de externa kunder tycker och behöver”.  
(60) ”Önskar mer extern kundkontakt för att förstå behov och exempelvis vad som 

händer om vi skickar material som innehåller fel”.  
(61) ”Önskar mer förståelse för vad kunderna använder materialet till. Vet inte vilka 

kunder som har vilka krav”.  
(62) ”Önskar få träffa kvalitetsledare och kunder för att få en djupare förståelse för 

varför”.  

Kvalitet 
Ledning och supportfunktioner 

(63) ”Kvalitetssidans arbete brister”.   
(64) ”Kvalitén på materialet är inte bra. Upplevs som att kvalitetsarbetet och forskning 

inte fungerar”.  
(65) ”Sämre kvalitet än tidigare, det prioriteras inte”. 
(66) ”För få materialuppföljare”. (2)  
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(67) ”Känns som att mycket är ett spel för galleriet. Ett kryss på ett papper istället för 
att fokusera på vad som är viktigt”.  

(68) ”Förtroende för högsta ledningen är inte bra”.  
(69) ”Högsta ledningen har fokus på fel saker som inte gör skillnad. Sätter exempelvis 

upp lappar som inte gör skillnad istället för att fokusera på det faktiska behovet”.  
(70) ”I högsta ledningen byts folk alldeles för ofta. Gynnar inte företaget eller 

verksamheten. Förändringar hinner inte sätta sig och de fullföljs inte. Bristande 
kontinuitet.”  

(71) ”Upplevs mycket som vi och ni”.  
(72) ”Önskar tydligare ledarskap med högre krav för att vi ska bli bättre och för att få 

bort lathet”.  
(73) ”Lägger pengar på fel säkerhetsfrågor, om de i bestämmande position hade 

förstått verksamheten så hade de prioriterat annat”.  
(74) ”Högsta ledningens ledarskap är inte bra: de har vänt ryggen till, lovat saker de 

inte håller/inte genomfört förbättringar, har en bristande förståelse för vad som 
verkligen behövs. Upplevs som att ledningen och de på golvet drar ifrån varandra”.  

(75) ”Ledarskapet ovanför flödeschefen upplevs som kaotiskt”.  
(76) ”Önskar mindre chefsbyten”.  
(77) ”Cheferna är sällsynta, de syns inte. Önskar mer intresse från dem till 

verksamheten”.  
(78) ”Flödeschefens engagemang och synlighet kan bli bättre”.  
(79) ”Upplever en brist på stolthet/ansvar för beslut från ledande personer”.  
(80) ”Önskar längre framförhållning från flödeschefen om vad som ska göras/om det 

finns körning/hur körning ser ut. Information om vad som har hänt”. 
(81) ”Få positiv feedback. Idag är det mycket fokus på det negativa”. 
(82) ”Bättre och tajtare relation mellan ledning och operatörer”.   
(83) ”Önskar mer delaktighet från högsta ledningen, att de visar sig istället för att köra 

sitt eget race. Vill ha mer vi än dom”.  
(84) ”Önskar att de ska tro på oss operatörer mer. Jour-ledarna känns mer som kontroll 

än stöd”. 
(85) ”Ser inte högsta ledningen, väldigt sällan de är ute i produktionen. Önskar att de 

är mer delaktiga i produktionen för att få en verklighetsbild. Bättre förr med 
engagemang och delaktighet. Upplevs idag som att kunskap om vad som behövs göras 
inte finns”.  

(86) ”För många chefsbyten”.  
(87) ”Upplevs som att det är mer fokus på tjänstemän än på kollektivarbetare”. 
(88) ”För mycket fokus på säkerhet”.   

Struktur och arbetssätt 

(89) ”Komma fram till standardiserade arbetssätt”. 
(90) ”Önskar en standard för arbetsinstruktioner som kan följas”.  
(91) ”Behöver få till ett standardiserat arbetssätt”.  
(92) ”Tydligare arbetsinstruktioner. Är idag svårt att avgöra vad som är rätt eller fel på 

banden”. 
(93) ”5S fungerar sådär, åtgärdsområden tas inte om hand. Idag finns det taggar som 

hängt i x antal år”.  
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(94) ”Önskar tydligare struktur om vad som ska göras”.  

Målsättning 

(95) ”Mer fokus på kvalitet istället för kvalitet, det kommer ge oss mer kvantitet i 
längden”.  

(96) ”Kvalitetsmål och säkerhets-mål är svåra att uppnå” 
(97) ”Önskar tydligare mål och att vi inte är nöjda med det utbyte som är idag”.  
(98) ”Idag sätts mål mycket efter kvantitet. Kvalitet kommer i andra hand. Om varenda 

maskin satsade på kvalitet så skulle det bli mer producerat material i slutändan”.  
(99) ”Om mål inte uppfylls så är det oftast på grund av personalbrist”  

Förändringsarbeten 

(100) ”När det inte finns körning kan vi använda tiden till studiebesök, kundbesök och 
förbättringsarbeten”.  

(101) ”Händer så mycket förändringar hela tiden, hinner inte fullt ut lära sig”.  
(102) ”Långsamma beslut och förändringar”.   
(103) ”Idag påbörjas projekt som inte slutföljs vilket påverkar trovärdigheten, de tänkte 

förändringarna efterlevs inte”.  
(104) ”Den som jobbar med förbättringar ska jobba närmare operatörerna utan prestige 

för att ta vara på kompetensen som finns”.  
(105) ”När det inte blir effekt av åtgärder så slutar man återkoppla”.  
(106) ”Tid till förbättringar och utveckling finns inte”.  
(107) ”Tungrott om man vill något nytt”.  

Påverkansmöjligheter 

(108) ”Önskar mer ansvar för att öka engagemang” 
(109) Känns svårt att påverka som operatör i mycket”.  
(110) ”Önskar mer inflytande och påverkan med tanke på att vi står i maskinerna och 

utför arbetet”.  
(111) ”Engagera operatörerna mer i hela kvalitetsprocessen och att de lyssnar till det 

som sägs”.  
(112) ”Önskar en förslagsverksamhet där förbättringar kan kommuniceras. Förr 

betalades bra förbättringsförslag för, det blev som en morot”.  
(113) ”Önskar att operatörer är mer delaktiga i möten för att förstå andra 

maskiner/flöden och för att ges bättre möjlighet till att lufta åsikter”.  
(114) ”Förslag som kommer från operatörer ignoreras. Prestige gör att de tekniska och 

utvecklingsgrupperna tar åt sig äran”.  
(115) ”Önskar mer frihet i att utföra arbetet på egen hand”.  
(116) ”Det tillsätts ofta projektgrupper utan operatörer. Ledningsgruppen består bara av 

chefer, inte av operatörer som kan verksamheten”.  
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Flödet 

(117) ”Logistiken och planeringen för flödet är en flaskhals”. 
(118) ”Programmet MIA är en flaskhals”. 
(119) ”Många band uppfyller inte den kvalitet som bör vara från inkommande band”.  
(120) ”Ojämnt flöde för att material stockar sig och skapar flaskhalsar”.  
(121) ”Flödet är ojämnt”. 
(122) ”Det är mycket problem i flödet”.  
(123) ”Komplext flöde, mycket som behöver fungera för att det ska fungera”.  

Eget ansvar 

(124) ”Vi kör material som inte uppfyller ställda krav, vilket gör att materialet blir dåligt 
och i slutändan kostar pengar”.  

(125) ”Rätt från mig kan bli mycket bättre, ofta att bristfälligt material får passera”. 
(126) ”Att körning stoppas i ett tidigare skede/led med fokus på rätt från mig. Idag 

stannar vi inte trots avvikande kvalitet för att vi ska nå tonagemål”.  
(127) ”Känns inte bra att signera band som inte är bra, när kvalitén kan bli bättre”.  
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10.5 Bilaga 7 – Sammanställning av faktorer för trivsel, engagemang 
och motivation  
Kollegor 

(128) ”Bra kollegor”.  
(129) ”Arbetskamrater”.  
(130) ”Kamratskap/kollegor”.  
(131) ”Kamratskap/kollegor”.  
(132) ”Arbetskollegor”.  
(133) ”Kollegor”. 
(134) ”Kollegor”.  
(135) ”Motiverade kollegor”.  
(136) ”Kollegorna”.  
(137) ”Bra kollegor”.  
(138) ”Kollegor”. 

Resurser  

(139) ”Rätt förutsättningar”.  
(140) ”Resurser/förutsättningar”.  
(141) ”Rätt förutsättningar för att undvika stress”.  
(142) ”Arbetstid”.  
(143) ”Bra arbetstider”.  
(144)  ”God arbetsmiljö”.  
(145) ”Arbetstider”.  

Förståelse  

(146) ”Förståelse för det stora hela”.  
(147) ”Förståelse för varandra”.  
(148) ”Vet vad jag ska göra och varför – förståelse”.  
(149) ”Kunskap och förståelse för processen”.  
(150) ”Förståelse”.  

Kommunikation  

(151) ”Kommunikation”.  
(152) ”Dialog mellan varandra”.  
(153) ”Uppmuntran”.  
(154) ”Öppenhet”.  
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Delaktighet och påverkan 

(155) ”Samarbete”.  
(156) ”Samarbete”.  
(157) ”Att idéer och förslag tas omhand. Att ledningen lyssnar på de som jobbar”.  
(158) ”Att man är lyssnad på och inte motarbetad”. 
(159) ”Påverkansmöjligheter”. 
(160) ”Del av ett sammanhang”.  
(161) ”Möjlighet till problemlösning”.  
(162) ”Jobba med förbättringsarbeten”.  
(163) ”Eget ansvar”.  
(164) ”Möjligheten att själv påverka och bestämma sin dag”.  
(165) ”Frihet under ansvar”.  
(166) ”Påverkan”.  
(167) ”Eget ansvar”.  
(168) ”Påverkan”.  
(169) ”Ansvar och påverkan”.  
(170) ”Ansvar”. 
(171) ”Förtroende”.  
(172) ”Bli lyssnad på, ge och ta feedback”.  
(173) ”Delaktighet”.  
(174) ”Att man får ventilera och får gehör för det man säger”.  
(175) ”Jobba med människor”. 
(176) ”Delaktighet”.  
(177) ”Att folk hjälper till”.  
(178) ”Delaktighet”.  
(179) ”Tillhörighet i gruppen”.  
(180) ”Jobba för varandra”.  
(181) ”Ansvar”.  
(182) ”Sprida vidare erfarenhet”.  
(183) ”Jobba med personal”.  
(184) ”Frihet under ansvar”.  
(185) ”Gemensamma aktiviteter”.  
(186) ”Sammanhållning”.  

Utmaningar 

(187) ”Variation”.  
(188) ”Utmaningar”.  
(189) ”Utmaningar”.  
(190) ”Använda hjärnan/huvudet, få möjlighet till att tänka”.  
(191) ”Utmaningar” 
(192) ”Utveckling”.  
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Ledarskap 

(193) ”Bra chef som är synlig, coachande och som både ger positiv och negativ 
feedback”.  

(194) ”Positiva bilder från högsta ledningen, att de lyfter vad som är bra”.  
(195) ”Bra chef”.  
(196) ”Bra chef”.  
(197) ”Bra upplärning och ledarskap”.  
(198) ”Bra chef som är lyssnande”.  
(199) ”Engagerade chefer som har fokus på rätt saker och har en förståelse”.  

Meningsfullt 

(200) ”Trivsel”. 
(201) ”Trygghet i arbetsgruppen och den egna rollen”. 
(202) ”Intresse för processen”.  
(203) ”Trivsel”.  
(204) ”Trygghet”.  
(205) ”Lära sig nya saker”.  
(206) ”Målsättning”.  
(207) ”Balans i livet”.  
(208) ”Att ha roligt”.  
(209) ”Frihet”.  
(210) ”Göra rätt ifrån sig”.  
(211) ”Lugn och ro för att kunna reflektera”.  
(212) ”Roligt”.  
(213) ”Engagemang”.  
(214) ”Positiv stämning”.   

Struktur  

(215) ”Rutiner”.  
(216) ”Planering”.  

 


