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Sammanfattning
I dag råder en hård konkurrens i den tillverkande industrin vilket gör att kraven på låga
kostnader och effektiva processer blir allt viktigare. För att reducera kostnader och
effektivisera processer i samtliga led av verksamheten är det av största vikt att företaget
har en väl fungerande metod för att arbeta med förbättringar. En sådan metod är
förslagsverksamhet, där medarbetarnas erfarenhet och kompetens fungerar som grund
för att skapa förbättringar i verksamheten. I detta förbättringsarbete är det viktigt att
förslag som lämnas in av medarbetarna genomgår en snabb och effektiv
realiseringsprocess, utvärderas och om idén är bra och lönsam, även sprids inom
organisationen. Förutsättningen för förslagsverksamhet är motiverade medarbetare och
en organisation som är anpassad för förändring.
Arbetet har utförts på uppdrag av Volvo Powertrain i Köping där tillverkning och
montering av växellådor avsedda för företagets lastbilar och bussar sker. Arbetet har
bestått av en fallstudie för att studera svårigheter och problemområden vid den
förslagsverksamhet och det förbättringsarbete som pågår vid anläggningens
monteringsavdelning.
I dagsläget är de förslag som lämnas in framför allt mindre förbättringar i form av
märkning av materiallådor och hållare för verktyg, vilka inte genererar någon större
vinst för företaget. Ledning och chefer önskar fler förslag av mer resultatinriktad
karaktär, i form av minskad tidsåtgång, färre eller kortare stopp och förbättrad kvalitet.
Företaget vill även komma tillrätta med problem som ofta uppstår vid implementering
av förbättringar som beslutats av ledning och chefer. För att djupare analysera dagens
situation har studier av arbetsprocessen genomförts, berörda medarbetare har intervjuats
och framtagen dokumentation har studerats, både vad gäller innehåll och tillgänglighet.
Den mikroetnografi som genomförts visar på fyra konkreta problemområden:
organisation, arbetssätt, dokumentation och motivation. Dessa är de största orsakerna
till negativa effekter på dagens förbättringsarbete. Dessa områden har beaktats vid val
av litteratur för att möjliggöra studier som syftar till att ge en teoretisk grund vilken
motiverar de förändringar som detta arbetar uppmanar till. Litteraturen berör kulturella
skillnader, motivationsteori, organisatoriska förutsättningar för förbättringsarbete, samt
olika arbetssätt som kan anses vara fördelaktiga vid denna typ av arbete.
Slutsatsen i denna masteruppsats är ett antal rekommenderade förändringar inom
områdena organisation, arbetssätt, motivation samt dokumentation/rutiner. Utifrån dessa
rekommendationer har ledning och organisation vid Volvo Powertrain i Köping ett
underlag för framtida beslut, som bygger på intervjuer, observationer, synpunkter och
teori i en nära koppling.

Nyckelord:

Belöningssystem, Förbättringsarbete, Förslagsverksamhet, Kaizen,
Ständiga förbättringar
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Ordförklaring
Andon:

Person, vilken fungerar som stöd i produktionen då problem
uppkommer eller då någon av de ordinarie operatörerna av någon
anledning måste lämna produktionen.

Förslagsverksamhet: Förslagsverksamhet är en av flera delar som ingår i det bredare
förbättringsbegreppet. Förslagsverksamhet avser den del av
förbättringsarbetet där operatörerna själva skriver ned sina idéer
för  att  sedan  lämna  in  dessa  i  en  ”idélåda”  för  vidare  bearbetning.
Förbättringsarbete: Bygger på Kaizen-filosofin med ständiga förbättringar.
Förbättringsarbetet kan bestå av små, stegvisa förbättringar eller
större, momentana sådana. Detta arbete är en förutsättning för att
utveckla organisationen och därmed fortsätta vara globalt
konkurrenskraftig.
Kaizen

Ständigt pågående förbättring. Vid anläggningen i Köping är
Kaizen-begreppet uppdelat i fyra underkategorier i form av
”Quick,  Standard,  Major  och  Advanced  Kaizen”.  

Lean:

Japanskt produktionssystem som fokuserar på att reducera slöseri
som inte skapar värde för slutkunden.

SKLEM:

En typ av målsättning som fokuserar på mål för olika faktorer.
Faktorerna är Säkerhet, Kvalitet, Leverans, Ekonomi och
Människa.

SMART-mål:

En typ av målutformning som syftar till tydlighet. Framtagna mål
ska vara av typen Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och
Tidsatt.
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Förord
Detta arbete fungerar som avslutande moment för Masterprogrammet i industriell
ledning och innovation vid Uppsala universitet. Arbetet har genomförts på uppdrag av
Volvo Powertrain i Köping och pågått från maj till september 2012. Uppgiften har
bestått av en fallstudie där företagets organisation och arbetssätt gällande
förslagsverksamhet och förbättringsarbete studerats, samt framtagning av ett underlag
som syftar till att ligga till grund inför framtida beslut.
Jag vill tacka min ämnesgranskare Thomas Lennerfors för stöd och snabba reflektioner
trots att det geografiska avståndet ibland har varit långt. Ett tack riktas även till min
examinator Enrico Baraldi och avdelningen Industriell teknik som välkomnat mig att
utföra en stor del av arbetet i deras lokaler.
Jag vill även tacka Volvo Powertrain och min handledare Lennart Windahl för den
vägledning jag fått och de värdefulla samtal vi haft. Jag vill tacka Tommy Ekstrand för
insiktsfulla samtal och respons på mina idéer. Tack till alla respondenter som ställt upp
på mina intervjuer och tack Andon, som fungerat som ersättare för mina respondenter
vid monteringslinan och därmed gjort intervjustudien möjlig.

Uppsala, september 2012
Joakim Linnberg
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1 Inledning

1 Inledning
Detta kapitel beskriver arbetets struktur i form av exempelvis bakgrund, problem,
frågeställning, mål och avgränsningar. Inledningen beskriver även arbetets metodik
och hur de personer som intervjuats har valts ut.

1.1 Bakgrund
I den konkurrensutsatta situation som många tillverkande organisationer är utsatta för i
dagsläget är det av största vikt att på ett effektivt sätt arbeta med förbättringar inom
organisationen samt ta tillvara på medarbetarnas kompetens för att bibehålla en global
konkurrenskraft. Det är avgörande att organisationen är anpassad för förändring och att
de förbättringsarbeten som genomförs faller väl ut och tas emot positivt av den berörda
personalen. För att tillvarata medarbetarnas kompetens är det viktigt att de idéer som
arbetarna bär på beträffande förbättringar i deras dagliga arbete genomgår en snabb och
effektiv realiseringsprocess, utvärderas och om idén är bra och lönsam, även sprids
inom organisationen (Hansson, 2005 S115. Imai, 1991, S115-116).
Arbetet har initierats av Volvo Powertrain i Köping och grundar sig i en problematik
med organisationens förslagsverksamhet. Volvo Powertrain arbetar sedan 2008 med
ständiga förbättringar som en naturlig del av det vardagliga arbetet efter införandet av
Volvos eget produktionssystem VPS. VPS har sitt ursprung i det japanska
produktionssystemet Lean Production och skapar genom den japanska kopplingen
komplexa frågeställningar gällande kulturskillnader mellan Japan och Sverige.

1.2 Problemformulering
Problematiken gällande organisationens förslagsverksamhet handlar om att ledning och
chefer önskar fler förslag av mer resultatinriktad karaktär, i form av minskad tidsåtgång,
färre eller kortare stopp och förbättrad kvalitet, än vad som är fallet idag. I dagsläget
vittnar chefer om att de förslag som lämnas in till största del är mindre förbättringar i
form av märkning av materiallådor och hållare för verktyg, vilka inte genererar någon
större vinst för företaget. Det finns även en problematik som inträffar vid
implementering av förbättringar som beslutats av ledning och chefer och detta belyses
av medarbetare. Medarbetarna har nämnt att det uppstår svårigheter vid implementering
då det produceras under alla tider på dygnet, medan tekniker och chefer endast finns
tillgängliga för stöd under dagtid. I denna rapport är därför förslagsverksamhet i fokus
men problemets natur gör att ytterligare begrepp i form av förbättringsarbete hamnar i
fokus. Förslagsverksamhet är en del av det bredare förbättringsbegreppet och avser den
del av förbättringsarbetet där operatörerna själva skriver ned sina idéer för att sedan
lämna  in  dessa  i  en  ”idélåda”  för  vidare  bearbetning.
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1.3 Frågeställning


Vilka verktyg finns för förbättringsarbete? Skiljer sig dessa åt mellan olika
kulturer?



Vad upplever berörd monteringspersonal och tjänstemän som hinder för
förslagsverksamhet och förbättringsarbete i dagsläget?



Finns det en tydlig organisationsstruktur runt förbättringsarbetet i dagsläget?
Hur kan denna struktur och relaterade arbetssätt förändras och optimeras för att
främja förbättringsarbete och förslagsverksamhet?



Vad krävs för att de förslag som lämnas in ska få en mer resultatinriktad
karaktär?



Vilka åtgärder krävs för att implementering av förbättringar i produktionen ska
fungera bättre i framtiden?

1.4 Avgränsning
Arbetet är förlagt till Volvo Powertrain i Köping och fokus ligger på avdelningen för
växellådsmontering. Det är därför monteringens organisation och därtill berörd personal
som studerats. Studien avser organisation och arbetssätt vid förbättringsarbete och
förslagsverksamhet vid Volvo Powertrain i Köping. Studien har fokuserat på
kontinuerligt förbättringsarbete och förslagsverksamhet, samt begreppen Quick och
Standard Kaizen eftersom de är relaterade till kontinuerlig förslags- och
förbättringsverksamhet. De  övriga  begreppen,  ”Major- och  Advanced  Kaizen”,  innebär  
en annan bearbetningsprocess och avgränsas därför från detta arbete. De arbetssätt som
avses innefattar hur de berörda medarbetarna i monteringens produktion samt
organisationen runt dessa arbetar med processen runt förbättringsarbeten. Exempelvis
hur en kommande förbättring presenteras för operatörer, hur ansvar och arbetsuppgifter
är fördelade samt hur arbetsprocessen är strukturerad. Arbetssätt avser alltså inte
problematik vid arbetarnas dagliga arbete i produktionen, så som enformigt arbete,
logistiska processer och så vidare. Med organisation avses framför allt den organisation
som finns inom gränserna för monteringsavdelningen. Projektet tar inte hänsyn till
eventuella svårigheter med att genomföra organisatoriska eller andra förändringar till
förmån för bättre processer inom verksamheten. Projektet omfattar ett underlag med
konkreta förslag till förändringar med syfte att förbättra processen vid
förbättringsarbetet och alltså inte praktisk genomförande av några förslag då tiden för
arbetet inte medger detta.
Det finns omfattande litteratur inom Lean production, Kaizen samt förbättringsarbete
och därför har den för arbetet behandlade litteraturen avgränsats till områdena Kaizen
och förbättringsarbete, samt vilka kulturella skillnader som finns mellan Japan och
Sverige. Litteraturstudien har syftat till att analysera vilka förutsättningar som krävs för
en fungerande förbättringsverksamhet. Litteraturstudien syftar även till att skapa en
övergripande bild över vilka faktorer som påverkar medarbetarnas arbete vid
förbättringsarbete och alltså inte i detalj studera allt som skrivits i frågan.
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1.5 Syfte och mål
Syftet med detta examensarbete är att utreda orsaker till problem vid
förslagsverksamhet och förbättringsarbete och utifrån detta skapa en objektiv bild av
situationen vilket möjliggör en utveckling av verksamheten kring förbättringsarbetet.
Målsättningen med detta arbete är att skapa ett underlag med förslag på förändringar i
arbetssätt och organisation som ska verka för att främja förslagsverksamhet och
förbättringsarbeten inom monteringsavdelningen på Volvo Powertrain i Köping. I
underlaget ska det framgå konkreta förslag på lämplig organisationsstruktur vid
förslagsverksamhet och förbättringsarbete, samt vilka åtgärder som krävs för att skapa
förståelse, motivation och engagemang hos medarbetarna.

1.6 Metodik
För att skapa förståelse för situationen runt det aktuella området, samt medarbetarnas
upplevelser beträffande förslagsverksamhet och förbättringsarbeten har en kvalitativ
studie i form av en mikroetnografi genomförts. Studien kan anses vara ett
funktionalistiskt paradigm då arbetet baseras på en problemlösande inriktning som i ett
senare skede ska leda fram till rationella förklaringar. Samtidigt finns det klara
kopplingar till det tolkande paradigmet, som grundar sig på en förståelse för de
erfarenheter och upplevelser som organisationens medarbetare har, vilka lyfts fram i
och med den intervjustudie som genomförts. Dessa paradigm har använts för att staka ut
vägen för den organisationsanalys som genomförts.
Den mikroetnografiska studien har fungerat som datainsamling genom att en roll som
”observatör  som  deltagare”  har  antagits  (Bryman & Bell, 2005). Detta innebär att, inom
ramen för detta examensarbete, studera berörda medarbetare vid Volvo Powertrain
under deras vardagliga arbete. En mikroetnografisk studie är en begränsad form av den
mer frekvent förekommande, etnografiska studien. Den mikroetnografiska studien har
på senare tid ökat i användning vid utbildningsrelaterade studier, då den är lämplig vid
undersökningar som är begränsade till en kort tid, medan den etnografiska studien ofta
pågår under mycket lång tid (Van Maanen, 1995. Bryman & Bell, 2005). Detta val av
undersökningsmetod är mycket lämplig då detta arbete sker under en begränsad tid och
med ett begränsat antal möjliga respondenter. Genom att observera verksamheten på
avstånd ökar chansen att en förståelse för det faktiska läget skapas, där medarbetarna
inte förändrar sitt arbetssätt och beteende på grund av att de är studerade. Annars kan
medarbetarna ge en uppfattning om situationen som är extra positiv eller negativ
beroende på respondenternas inställning till det aktuella området.
Mikroetnografin har genomförts under totalt fem veckor då arbetet varit förlagt på plats
vid anläggningen i Köping. Under denna period har framför allt tjänstemän studerats,
beroende på den svårighet som operatörer har till spontana samtal under pågående
produktion. Studier av tjänstemän har genomförts genom att iaktta deras allmänna
förhållningssätt till förslagsverksamhet och förbättringsarbete vid spontana samtal under
raster och vid aktiviteter i verkstaden, studie av retorik och kroppsspråk vid möten, samt
genom strukturerade intervjuer. Denna metod för att studera tjänstemän har gett insikt
om vilken status förbättringsarbetet har, samt vilken kunskap som finns inom området.
Samtal med operatörer har utförts i form av intervjuer då respektive operatör fått avbyte
av Andon. Respondenterna har valts ut slumpmässigt och intervjuerna har pågått under
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cirka 20 minuter. Vid intervjuer med tjänstemän har respondenterna valts ut genom att
studera deras arbetsroll, ansvarsområden med mera. De genomförda intervjuerna har
grundat sig på ett tjugotal på förhand formulerade frågor, vilka baseras på de
reflektioner som gjorts under mikroetnografin. Frågorna syftar då till att ge svar på de
frågor som uppkommit i samband med mikroetnografin. Frågorna är tämligen öppet
formulerade och ska möjliggöra att respondenterna kan förmedla åsikter gällande olika
områden som enligt litteraturen har stor betydelse för förbättringsarbetets effekter. Vissa
frågor är även utformade för att i efterhand kunna tolkas och analyseras. Frågorna är av
liknande karaktär för både operatörer och tjänstemän, men formuleringen av frågorna
skiljer sig något åt för att stämma överens med respondentens arbetssituation. De
tjänstemän som intervjuats återfinns på olika nivåer i organisationen men gemensamt
för samtliga respondenter är att de har en koppling till monteringen eller den
förslagsverksamhet och de förbättringsarbeten som genomförs vid monteringen.
Mikroetnografin har även inneburit deltagande i sammanlagt sju möten av varierande
typ. Dels har dagliga möten med endast tjänstemän studerats och dels har deltagande
skett vid ett flertal möten beträffande förbättringsarbete och förslagsverksamhet, i form
av förbättringsforum. För att skapa en uppfattning om den tillgängliga
dokumentationens omfattning har inventering av dokumentation gällande rutiner och
arbetssätt samt redan genomförda förbättringsprojekt och resultatet av dessa
genomförts. En helhetsbild samt en mer djupgående förståelse inom vissa områden har
skapats genom intervjuer, studier av dokumentation, deltagande i möten, spontana
samtal samt upplevelser av klimat och det vardagliga arbetet under de fem veckor som
tillbringats på anläggningen i Köping. Genom egna observationer samt de svar som
respondenterna uppgett har metoden möjliggjort en dataanalys som ligger till grund för
att slutsatser kan dras utifrån denna, gällande det aktuella nuläget på Volvo Powertrain i
Köping.
Litteraturstudier har genomförts för att skapa en tydlig bild av den aktuella teorin på
området, både vad gäller förbättringsarbete, förslagsverksamhet, Kaizen, kultur,
organisation samt motivationshöjande åtgärder i form av belöningssystem och annat.
Den litteratur som studerats har fungerat som teoretisk grund för att möjliggöra en
jämförelse mellan nuläget på fabriken i Köping och de perspektiv som litteraturen
beskriver. Denna jämförelse samt teoretiskt underlag ska fungera som grund för de
rekommendationer som arbetet mynnar ut i. Rekommendationerna bygger därmed på
negativa effekter av det aktuella arbetet vid förbättringar och förslagsverksamhet på
fabriken, samt de råd som litteraturen ger beträffande ämnet.

1.6.1 Intervjuade personer
Sju operatörer har intervjuats under arbetets gång och samtliga operatörer arbetar runt
monteringslinan. Tre av dessa är förbättringsansvariga, två är 5S-ansvariga och de
övriga två har inget övrigt ansvar. Operatörerna har slumpmässigt valts ut för intervju
för att ge en sådan allmän bild över situationen som möjligt. Åtta tjänstemän har
intervjuats under arbetets gång. Sex av dessa arbetar direkt mot monteringen, en arbetar
på logistikavdelningen och en respondent sitter i ledningen för Volvo Powertrain i
Köping. Respondenterna har valts ut genom deras närhet till monteringsavdelningen
eller deras inblandning i förbättringsarbetet. Vissa respondenter har även
rekommenderats för intervju av andra medarbetare i organisationen.
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Respondenterna har anonymiserats för att säkerställa att ärliga och uppriktiga svar
lämnas. I och med detta refereras intervjusvaren endast till den yrkesgrupp som lämnat
svaren, operatörer eller tjänstemän, och inte till en specifik individ.

1.6.2 Metodkritik
Den empiriska undersökning som genomförts är relativt begränsad vad gäller antalet
respondenter. De respondenter som intervjuats är ett urval av de medarbetare som har
störst insyn i förbättringsarbetet och därför kan antalet respondenter ändå anses ge ett
pålitligt underlag för medarbetarnas åsikter. Vid intervjuer finns alltid en risk att
respondenterna  ger  svar  som  intervjuaren  ”vill  ha”,  eller  svar  som  är  tillspetsade  åt  det  
ena eller det andra hållet. Respondenterna har valts ut slumpmässigt för att skapa största
möjliga objektivitet och en kritisk hållning har intagits vid analys av intervjuerna för att
upptäcka den typen av problematik. Observationer som gjorts under arbetets gång är
objektiva, men de observerade personerna kan uppträda annorlunda på grund av
vetskapen att de är observerade.
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2 Introduktion
Volvo Powertrain i Köping implementerade ett av Volvo egenutvecklat
produktionssystem under år 2008. Produktionssystemet fick namnet Volvo Production
System, VPS, och systemet är en vidareutveckling av det japanska produktionssystemet
Lean Production (Berg 120529) och i och med att VPS grundar sig på Lean Production
används även begrepp som är kopplade till Lean Production. Exempel på detta är
Andon, Kaizen, TPM, 5S och ett flertal andra begrepp som är vanligt förekommande
bland de uttryck som används vid anläggningen i Köping.
Kaizen   har   en   stor   betydelse   i   detta   arbete   och   är   ett   begrepp   som   betyder   ”ständigt  
pågående  förbättring  som  påverkar  alla  medarbetare  inom  organisationen”  (Imai,  1991).  
Kaizen används som benämning på förbättringsarbetet vid produktionsanläggningen i
Köping och detta japanska förbättringsverktyg påverkar organisationens
förbättringsarbete i högsta grad.
Till följd av implementering av Volvo Production System förändrades under år 2010
riktlinjerna gällande belöningar som betalas ut i samband med förslag som lagts av
medarbetare inom organisationen. Omarbetningen av belöningssystemet medförde att
belöningar övergick från rent ekonomiska ersättningar till mindre gåvor, ceremonier och
erkännande från ledningens sida efter vad som ansågs en belöningstyp i linje med den
japanska synen på belöningen.
Förslag om förbättringar som hanteras inom organisationen delas i dagsläget upp i tre
kategorier där arbetsprocessen varierar beroende på förslagets komplexitet. De mer
specifika kategorierna som används vid Volvo är en vidareutveckling av det bredare
Kaizenbegreppet. Dessa kategorier är Quick Kaizen, Standard Kaizen och Major
Kaizen, där Quick Kaizen är förslag av enkel karaktär som går relativt snabbt att
realisera. Standard Kaizen är mer komplexa förslag som även kräver chefers
engagemang och Major Kaizen är den kategori där mycket komplexa förslag hamnar
som kräver en arbetsprocess där både chefer och fabriksledningen är inblandad. I Japan
saknas dessa underkategorier och alla förslag behandlas istället på samma sätt oavsett
skillnad i komplexitet (Berg, 120529).
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3 Litteraturstudie
Litteraturstudien syftar till att skapa en teoretisk grund, vilken ska visa vilka faktorer
som är viktiga för ett lyckat förbättringsarbete, samt synliggöra skillnader mellan
dagens förbättringsarbete på Volvo Powertrain och de metoder som rekommenderas i
litteraturen. På så sätt ska förändringar av befintligt arbete kunna motiveras inför
framtida beslut.

3.1 Verktyg för förbättringsarbete
3.1.1 Kaizen
Kaizen är ett brett begrepp som enligt Imai (1991. S 15) anses vara nyckeln till Japans
konkurrenskraft. Kaizen  beskrivs  som  ”kontinuerlig  förbättring  som  involverar  alla  och  
envar,   både   företagsledning   och   anställda” (Imai, 1991. S 8). Imai anses vara de
ständiga förbättringarnas fader vilken har fungerat som en förgrundsfigur i arbetet att
sprida filosofin med ständiga förbättringar runt världen, bland annat genom boken
”Kaizen”.
Kärnan i Kaizenbegreppet är förändring till det bättre och fokus ligger på nedan angivna
områden:







Börjar med människor
Fokuserar på människors ansträngning och engagemang
Människor arbetar med processer
Processer förbättras kontinuerligt
Förbättrade processer förbättrar resultat
Förbättrade resultat ökar kundtillfredsställelsen
(Wittenberg, 1994)

Kontinuerlig förbättring   inbegriper   en   rad   olika   metoder   som   ingår   under   ”Kaizenparaplyet”.   Under   detta   ”paraply”   finns   ett   antal   metoder   som   exempelvis  
förslagsverksamhet,
kvalitetsförbättring,
smågruppsverksamhet
och
produktivitetsförbättring. Kaizen är i grunden ett samlingsnamn för de mest
framgångsrika japanska ledningsmetoderna som skapats (Imai, 1991. S 21-24).
Förslagsverksamheten i Kaizen organiseras så att operatörerna lämnar förslag på
förbättringar till en förman, som i sin tur lämnar förslagen till en kommitté som ansvarar
för att besluta vilka förslag som är tillräckligt bra för att vara värda att gå vidare med.
Denna kommitté består av produktionschefer, arbetsledare och verkstadschefer och
utifrån nyttan med förslaget belönas operatören grundat på en skala som graderar
förslagets påverkan på kvalitet och produktivitet. Värdet på denna skala har kommittén
kommit överens om i samband med beslut om förslaget ska realiseras eller inte. Antal
förslag och dess nytta är en faktor som ligger till grund för framtida möjligheter till
befordran (Nilsson, 1999. S 13-14).
I grunden fokuserar Kaizen på processer eftersom dessa enligt den japanska synen
måste förbättras innan resultatet kan förbättras. I västvärlden är ofta resultatet i fokus
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vilket gör att processen förbises. Denna typ av resultatfokus ger därför en helt annan syn
på produktionen och de förbättringar som kan göras. I arbetet med Kaizen förnekas inte
vikten av resultatet, men här ses resultatet som en produkt av en effektiv process och en
av anledningarna till att förbättringsarbetet ofta misslyckas i väst beror på brister i att
kunna kombinera process- och resultatfokus (Berger, 1997. Galbraith, 2004. Imai,
1991). Kaizen bygger på en tro att medarbetarna strävar efter kvalitet och värde och
genom ledningens tilltro kommer detta att löna sig långsiktigt. Förbättringar initieras
ofta av individer och är tänkt att vara en integrerad del av de individuellt utformade
uppgifterna medan huvudansvaret för att idéerna realiseras och implementeras ligger på
specialistfunktioner som exempelvis teknik, el och underhåll (Berger, 1997).
Kaizen-processen kan beskrivas som ett hjul, då arbetet med ständiga förbättringar är
kontinuerligt likt ett hjul i rullning.

Figur 1. PDCA-hjul. (Leanprocesssolutions.com, 2012)

Plan, Do, Check, Act (PDCA) är ett enkelt ramverk som ibland även kallas
Deminghjulet. Detta ramverk används för att standardisera förbättringsarbetet och
genom att använda kvalitetsverktyg blir förbättringsarbetet både synligt och mätbart.
Efter en genomförd PDCA-cykel återförs resultatet till den formella organisationen
genom förslagsverksamheten där förslaget sedan kan utvärderas av olika chefer (Slack
et al., 2007. S 497). Arbetssättet för Kaizen är vanligtvis en tillfällig eller permanent
grupp som inte integrerar förbättring som en del av rutinmässiga uppgifter. Istället
skiljer förbättringsarbetet sig från det dagliga arbetet genom vad som betecknas som
parallell struktur (Berger, 1997).
Den japanska litteraturen beskrivs ofta Japan och västvärlden som polariserade
motsatser. Exempel på detta är de stora skillnader mellan den japanska och den
västerländska uppfattningen av arbetsfunktioner som litteraturen vittnar om. Den
västerländska synen fokuserar till stor del på förvaltning, medan den japanska synen
fokuserar mindre på förvaltning och mer på ständiga förbättringar. Att endast fokusera
på förvaltning innebär att det saknas drivkraft för innovation och ständiga förbättringar
vilket försvårar ledningens arbete (Imai, 1991. S 26). Genom att involvera de anställda i
förslagsarbete på olika nivåer skapas även en förståelse för begreppet Kaizen. Kaizen
bygger på ett processorienterat ledarskap vilket är en stor skillnad mot många av
västvärldens resultatorienterade ledarskap. Genom att fokusera på verksamhetens
processer och förbättra dessa, nås till slut även bättre resultat. Genom att endast
fokusera på resultatet glöms processrelaterade förbättringar bort och försvårar därmed
arbetet mot ett förbättrat resultat (Imai, 1991).
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3.1.2 Ständiga förbättringar - SF
Eftersom det ofta innebar stora problem då västvärldens företagsledningar försökte
kopiera det japanska förbättringsarbetet har det på senare år arbetats fram nya sätt att
organisera förbättringsarbetet, vilka är mer anpassade för det aktuella kulturella och
organisatoriska förutsättningarna som råder (Nilsson, 1999). Den svenska
motsvarigheten till Kaizen kallas för Ständiga Förbättringar - SF, och visar på stora
skillnader mot den japanska motsvarigheten. SF bygger på ett större inflytande hos
operatörerna i och med att produktionslagen på golvet även fungerar som
förbättringsgrupper. I dessa förbättringsgrupper lägger medlemmarna förslag, beslutar
vilka förslag som ska genomföras i samspråk med tekniker och produktionsledare samt
genomför dessa med hjälp av tekniker. Detta är en stor skillnad mot den japanska
modellen där operatörernas roll endast är att lägga förslag. Genom att operatörerna är
mer involverade i förbättringsarbetet i SF, är det viktigt att operatörerna ges tid att
reflektera. Detta innebär i sin tur att ledningen måste vara noga med att
underbemanning inte förekommer eftersom operatörerna då inte ges möjlighet att
reflektera på grund av den stressade situationen (Nilsson, 1999. S 27). SF ligger till
grund för många av de verktyg för förbättringsarbete som utvecklats på företag runt om
i landet. Nedan följer några exempel som har en tydlig likhet med strukturen i SF.
ABB T-50
Ett exempel på ett svenskutformat system för förbättringar som slagit väl ut är ABB´s
T50-system. Målsättningen då systemet infördes var att reducera alla ledtider med
hälften vilket uppnåddes redan två år efter systemets införande. Arbetet medförde även
en mer flödesorienterad organisation med färre beslutsnivåer. Målstyrda, självstyrande
grupper blev vanliga och där medverkade ett större antal medarbetare än tidigare. T50
blev ett förebildsbegrepp och ABB-bolagen var tvungna att uppfylla vissa krav för att få
kalla sig T50-bolag (ABB, 2011). ABB hade som princip att inte betala extra för förslag
som kommit in, men för att ändå motivera arbetarna betalas en individuell bonus ut som
grundar sig på flera faktorer, däribland deltagande i förbättringsarbete, och denna bonus
kan uppgå till hela 20 % av grundlönen (Lillrank et al., 2001).

Saab
Saab började med ständiga förbättringar och Lean som produktionssystem i början av
90-talet. Företaget implementerade då Kaizen tämligen rakt av från den japanska
formen (Lillrank et al., 2001). Arbetet med ständiga förbättringar startades genom en
stor utbildningsinsats i och med Kaizen-seminarier som japanska konsulter anordnade
på företaget. Arbetet började på ledningsnivå och senare på operatörsnivå. Ledningen
utbildades innan nya organisationsstrukturer togs fram och senare skapades en
organisationsstruktur runt förbättringsarbetet som byggde på grupparbete, där
förbättringsgruppen ansvarade för flera arbetsstationer i fabriken. Efter fyra år
förväntade sig ledningen att arbetet med förbättringar skulle fortsätta av egen kraft.
Detta skedde dock inte tillräckligt framgångsrikt, vilket ledde till att ett system skapades
som bygger på mer kontroll, men som även litar på operatörernas engagemang. Saab
införde även ett belöningssystem som innebar att förslag som genererade en vinst eller
besparing på mer än 1000 kronor belönades med att halva förslagets besparing betalades
kontant till förslagslämnaren. För förslag som genererade belopp under 1000 kronor
fick förslagslämnaren poäng för vilka denna kunde handla i företagets kafeteria
(Lillrank et al., 2001).
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Scania
Lastbilstillverkaren Scania har utarbetat ett eget produktionssystem i Scania Production
System (SPS). SPS bygger ursprungligen på Lean men har anpassats till den svenska
kulturen genom att inslag finns från tidigare sociotekniska organisationsmodeller samt
att Scania vid skapandet av SPS även studerade svensk organisation- och
arbetsmiljöforskning. Förbättringsarbetet sker i organiserade i grupper och
kommunikation inom organisationen är mycket väl utvecklad. Produktionssystemet
bygger på delaktiga medarbetare som lämnar förbättringsförslag och för att detta ska
fungera är det avgörande att medarbetarna känner tillit för chefer och kollegor
(Sederblad, 2011).

3.2 Kultur
För att skapa förståelse för de kulturella skillnader i företagsklimat som råder mellan
västvärlden och Japan har litteratur som behandlar området studerats. Några av de
största skillnaderna mellan svensk och japansk kultur är fackförbundens påverkan på
verksamheten, system med livtidsanställningar, samt ett karriärsystem som grundar sig
på anställningstid (Sederblad, 2011). Studien har bland annat berört hur
anställningsförhållandena har varit i Japan under 1970-talet och framåt. Vid tiden för
skapandet av Kaizen och andra Lean-verktyg var företagsklimatet annorlunda i Japan
till skillnad från idag, när det japanska företagsklimatet har närmat sig det västerländska
i och med kortare anställningar och därmed högre omsättning på medarbetare. Under
1970-talet var det mycket vanligt med så kallad livstidsanställning för arbetarna vilket
innebar att en ung, nyanställd arbetare kunde räkna med att få arbeta kvar på företaget
under hela sitt yrkesliv. Detta gav en stor trygghet för den enskilde arbetaren, samtidigt
som den erfarenhet och kompetens som arbetaren skapade var värdefull för företaget
(Imai, 1991. S 207). Även cheferna i 70-talets Japan förväntades stanna i ett och samma
företag under hela yrkeskarriären. I den japanska kulturen förekom det nästintill alltid
långa arbetsdagar med osäker tid för hemgång samt helgarbete, och en ledig helg sågs
som en förmån, medan det i västvärlden betraktades som en rättighet, vilket innebar en
annan syn på arbetet i den japanska kulturen (Oudhuis & Olsson, 2011). I det japanska
Kaizen-arbetet har även disciplin spelat en viktig roll och ett exempel på detta är
byggnadernas utformning i de japanska fabrikerna. Där är utformningen gjord så att
medarbetarna alltid känner sig iaktagna, vilket leder till hög arbetsdisciplin (Aoki,
2008).
En fallstudie gällande kulturskillnader mellan Japan och Sverige visar att den svenska
arbetaren prioriterade familj och fritid framför arbetet, till skillnad från den japanska
arbetaren som prioriterade arbetet i första hand. För att bättre förstå den kulturellt
betingade problematik som kan uppstå vid införandet av japanska produktionssystem
har vissa utmärkande egenskaper hos japaner respektive svenskar sammanfattats.
Japaner beskrivs som intresserade av detaljer, rädsla för att begå misstag och ”tappa  
ansiktet”,   lydnad,   auktoritetsrespekt   och   osäkerhetsundvikande.   Svensken   i   sin   tur  
beskrivs vilja göra saker på sitt eget sätt, ha egenkontroll, ifrågasätta, få möjlighet till
delaktighet och möjlighet till att vara kreativ (Oudhuis & Olsson, 2011).
Vid implementering av det japanska produktionssystemet i Sverige inträffar ett
intressant kulturellt möte med skillnader mellan kulturernas grundläggande värderingar
vilket kan försvåra implementeringen. Det finns ett begränsat kunnande om hur man
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”anpassar det Japan-orienterade produktionssystemet till svenska organisationer, hur
man implementerar det och hur man tar hänsyn till kulturella   skillnader”   (Oudhuis   &  
Olsson, 2011). Japaner beskrivs som kollektivistiska, medan svenskar är
individualistiska och detta kan vara en förklaring till att japanska chefer är rädda för att
göra misstag inför sin grupp. För att ytterligare främja den japanska organisationens
kollektivism används grupper och användningen av grupper borde således fungera för
att höja kollektivismen även i Sverige. I Sverige är det vanligt med risktagande och det
är vanligt att prova sig fram vid införandet av nya tillvägagångssätt. Detta risktagande
är något som inte är vanligt hos japaner då det innebär en stor risk för konfrontation
(Oudhuis & Olsson, 2011). Det förekommer en tydlig hierarki betydligt oftare i
japanska företag än i svenska, vilket leder till ett större avstånd mellan operatörer och
chefer än i svenska organisationer där hierarkin är betydligt otydligare.
De japanska cheferna och operatörerna är benägna att inte tappa ansiktet inför andra
människor och de undviker därför att göra misstag, som exempelvis leder till att
löpande bandet måste stoppas eller stå vid en maskin utan att ha något att göra då detta
kan leda till att arbetaren tappar ansiktet (Oudhuis & Olsson, 2011). På senare år har det
blivit svårare att engagera unga medarbetare att delta i kvalitetscirklar och orsak till
detta anges vara den minskade andelen livstidsanställning. Detta medför att
medarbetarna inte längre är motiverade att utföra denna typ av arbete utanför betald
arbetstid (Nilsson, 1999. S 16).
Historia visar att överföring av koncept liknande Kaizen, från en kultur och
organisatorisk kontext till en annan, kan leda till misslyckande i olika omfattning. Det
kan finnas många anledningar till detta, men exempelvis kan orsaken vara så enkel att
det beror på språkförbistringar. Vid översättning av begrepp från ett språk till ett annat
kan vissa viktiga betydelser gå om intet, vilket påverkar begreppets innebörd (Berger,
1997). Detta beror ofta på att förarbetet och implementeringen är bristfällig och har
genomförts för snabbt. Arbetet med att ursprungligen implementera Lean production
vid biltillverkaren Toyota tog flera årtionden att genomföra då det kräver en stor
organisatorisk förändring (Karlsson & Åhlström, 1995). Implementeringen blev
historisk och i dagsläget lämnas totalt en och en halv miljon förbättringsförslag av
varierande typ in varje år, varav hela 95 % av dessa förslag realiseras (Imai, 1991).
Detta exempel belyser tydligt vikten av ett noggrant förarbete i syfte att förbereda
organisationen för det nya arbetssätt som ska implementeras.
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3.3 Organisation
Litteraturen beskriver tre organisatoriska attribut, vilka är en förutsättning för Kaizenaktiviteter i organisationen. Dessa attribut är:




Förmåga att motivera medarbetarna till egna initiativ
Förmåga  att  underlätta  ”gränsöverskridande”  kommunikation  
Förmåga att skapa disciplin

Kommunikationen spelar en avgörande roll för att Kaizen-aktiviteterna ska fungera
tillfredsställande och medföra att förbättringar kan skapas, att förståelse och samsyn
skapas samt att alla medarbetare känner sig delaktiga i arbetet. I det japanska Kaizenarbetet är det även viktigt med disciplin vilken skapas genom exempelvis övervakning
av medarbetarna som nämnts tidigare (Aoki, 2008).

3.3.1 Struktur
För ett framgångsrikt förbättringsarbete bör organisationen anpassas och optimeras för
att  främja  skapande  av   innovationer.  Innovationer  definieras  som  ”processen  då  en   idé  
appliceras   för   att   skapa   en   ny   process   eller   produkt” (Galbraith, 2004). Utifrån denna
definition kan begreppet innovation i detta fall passa in i förslagsverksamheten genom
att utgöra ett begrepp som beskriver förslagets väg från idé till implementering. De
viktigaste faktorerna för en innovativ organisation skiljer sig inte nämnvärt från den
opererande organisationen. Båda organisationerna kräver ämne, struktur, processer,
belöningssystem och människor. Eftersom idéer ofta genereras på operatörsnivå där
människorna i många fall saknar auktoritet krävs det någon som kan ta ansvar för
idéerna i nästa steg. Denna roll bör innehas av en mellanchef som finns någonstans
inom organisationen och som antingen har uppdraget som en bisyssla till det ordinarie
arbetet, eller som har innovationsprocessen som enda uppgift. Rollen syftar till att
utvärdera förslag och begrunda om det är intressant för kunden (Galbraith, 2004).

Figur 2. Innovativ organisation. (Galbraith, 2004)
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Ett   dagsaktuellt   begrepp   är   ”lärande   organisation”   vilken   definieras   som   ”en  
organisation som möjliggör lärande för alla anställda och som förändrar sig
kontinuerligt”.   Ledningen   ansvarar   för   att   skapa   och   driva   den   lärande   organisationen  
genom att skapa en lärande kultur med medarbetare som är motiverade, samt delar
synen på vision och mål med övriga medarbetare inom organisationen. I den lärande
organisationen är arbetsrollerna löst definierade vilket skapar tillfälle för
experimenterande och utveckling, samt att strukturen lätt kan förändras utifrån
varierande behov. Inom den lärande organisationen är det vanligt förekommande med
möten som syftar till att få medarbetarna att reflektera över den aktuella situationen.
Lärande organisation är en förutsättning för organisationen att överleva eftersom den då
skapar förutsättning för förändring (Börnfelt, 2009. S 105-109).
I den japanska organisationen bedrivs förbättringsarbetet i en parallell organisation, där
organisationen kring förbättringsorganisationen bygger på en annan filosofi och struktur
än den huvudsakliga verksamhetens organisation (Berger, 1997). I Japan är
operatörernas uppgift vid förslagsverksamhet att endast lämna förslag, medan
förslagsverksamhet i Sverige vanligtvis innefattar ett större ansvar på operatören och
dennes grupp för att besluta vilka förslag som ska realiseras, samt att genomföra dessa
(Elg et al., 2007). Litteraturen betonar att verktyg och metoder som används i
förbättringsarbetet är lätta att sprida mellan kulturer och organisationer, medan
organisationsstruktur och aktiviteter för förbättringsarbetet måste anpassas efter den
rådande kulturen, eftersom en viss aktivitet alltid är definierad efter den lokala
kontexten. Istället bör organisationer som implementerar Kaizen skapa en egen vision
av begreppet genom att arbeta med de kända aktiviteterna (Elg et al., 2007, Aoki,
2008).
Imai beskriver den ständiga förbättringsprocessen utifrån två kriterier,
processorienterade kriterier (P-kriterier) och resultatorienterade kriterier (R-kriterier). Pkriterier är långsiktigare och kräver förståelse och samsyn hos arbetarna medan Rkriterier är mer kortsiktiga och direkta (Imai, 1991. S 37-40). En av anledningarna till
att förbättringsarbetet ofta misslyckas i väst sägs bero på bristande förmåga i att kunna
kombinera P – och R-kriterier, vilket leder till att ledningen ofta ser till antingen process
eller resultat. För att mäta processkriterier är det lämpligt att studera faktorer som
exempelvis antal möten som hålls, deltagarfrekvens, antal lösta problem och antal
inlämnade rapporter och förslag. Resultatkriterier som lämpar sig att mäta kan vara
kvalitet, ekonomi, leveranser, ledtid och säkerhet. Dessa mätetal används sedan av den
japanska företagsledningen som grund för erkänsla och belöningar (Imai, 1991). I det
japanska förbättringsarbetet är det positivt med tävlan mellan grupper och medarbetare
och därför bör ledningen skapa ett klimat på arbetsplatsen som uppmuntrar till tävlan
genom att placera ett antal bra förslag från andra avdelningar vid medarbetarnas dagliga
arbetsplats (Imai, 1991. S34).
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Figur 3. Process- och resultatkriterier

Organisationsmodeller som matris, projekt- och flexibel organisation lämpar sig i
varierande grad för förbättringsarbete. Matrisorganisationen länkar samman flera olika
delar i verksamheten och skapar på det viset en dubbel ansvarsfördelning och denna
organisationstyp kan vid rätt utformning fungera som stimulerande för innovation och
lärande.   Projektorganisationen   är   ett   sätt   att   ”tillfälligt   eller   permanent   ge   företaget   en  
ny  struktur  vid  sidan  om  basverksamheten  för  att  lösa  speciella  problem  eller  uppgifter”.    
Den flexibla organisationen symboliseras av en verksamhet som kombinerar olika
organisationsformer (Hansson, 1988 & 1997. S 102). Därför kan projektorganisationen
vara lämplig som struktur för förbättringsarbetet då en organisation har problem att
arbeta med förbättringsarbete på ett effektivt sätt parallellt med den ordinarie
verksamheten. Matrisorganisationen lämpar sig bättre då organisationen med lätthet kan
separera förbättringsarbetet från den ordinarie verksamheten.

3.3.2 Målstyrning
Målstyrda och självstyrande grupper är exempel på förändring i organisationsstruktur
som ett resultat av dagens platta organisationer (Hansson, 1988 & 1997. S 99).
Självstyrande grupp innebär en samling medarbetare som inte har någon officiell ledare
och där ansvarsrollen roteras bland medarbetarna. Gruppen erhåller resurser och
befogenheter för att själva kunna sköta en avgränsad del av arbete (Eriksson-Zetterquist
et al., 2006. S 147). Självstyrande grupper som produktionssystem blev inte så
framgångsrikt som förutsetts vilket till stor del berodde på outvecklade IT-system som
försvårade kommunikationen. I dagsläget är dock kommunikationsvägarna betydligt
mer utvecklade vilket medför att självstyrande grupper återigen blivit aktuella
(Hansson, 1988 & 1997. S 99).
Målstyrning innebär att gemensamma mål skapas vilket syftar till att koppla
värderingar, visioner och mål genom hela organisationen och på så sätt skapa en samsyn
för företagets framtida inriktning (Hansson, 1988 & 1997. S 167). Medarbetarnas
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motivation och prestation ökar om de själva får vara delaktiga i målformuleringen och
denna typ av målstyrda grupper har visat sig positiva genom att de gett operatörerna
större befogenheter gällande det egna arbetet. Målstyrda grupper ska medföra att
förståelse för värderingar, visioner och mål inom organisationen skapas för att på så vis
få alla berörda att arbeta åt samma håll. Vikten av återkoppling betonas för att genom
denna kunna visa på uppnådda resultat (Nilsson, 1999. S 69). Målstyrda och självstyrda
grupper är i grunden två olika begrepp men i praktiken hör de ihop. Det är genom att
kombinera dessa begrepp där självstyrande grupper drivs av tydlig målsättning som
positiva resultat kan uppnås. Ett exempel på västerländskt företag som framgångsrikt
använt sig av målstyrda och självstyrande förbättringsgrupper är ABB i och med det
egenutvecklade systemet för förbättringar, T-50 (Eriksson-Zetterquist et al., 2006. S
147).

3.3.3 Rutiner
Förbättringsarbete kräver utvärdering av olika kriterier samt att förbättringsarbetets
resultat återförs till organisationen och de berörda medarbetarna, vilket kan öka
uppmärksamheten och på så vis förbättra själva processen (Berger, 1997). Antalet
inkomna förslag, antalet implementerade förslag och antalet deltagare används som
huvudkriterier för att utvärdera förbättringsprocessen i form av engagemang hos
medarbetarna. Kvalitet, ekonomi, leveransprecision, ledtid och säkerhet är faktorer som
lämpar sig för utvärdering av förbättringsarbetets resultat (Imai, 1991). Det krävs rutiner
för att medarbetarna kontinuerligt förses med relevanta verktyg, så som kunskap,
mötesrum, underlag och kommunikation. Medarbetarna måste vara införstådda med vad
det är som krävs av dem och detta görs lämpligen genom kommunikation,
policydokument, beslut om implementering, samt belöningarnas utformning och
inriktning (Lillrank et al., 2001).

3.3.4 Förutsättningar
För att organisationen ska vara lämpad för ständiga förbättringar måste denna uppfylla
vissa villkor (Lillrank et al., 2001).  Organisationen  måste  ha  en  förmåga  att  ”lösa  upp”  
existerande principer för att ge möjlighet till omprioriteringar. I denna organisation
måste det även finnas reservresurser som kan användas till arbetet med ständiga
förbättringar. Om dessa reservresurser saknas och alla tillgängliga resurser används i
den dagliga produktionen försvåras förbättringsarbetet väsentligt (Lillrank et al., 2001).
Nyckeln till en framgångsrik kunskapsutveckling inom organisationen är att föra
samman människor med varierande erfarenhet och kompetens och detta kan göras
genom att låta medarbetarna prova olika typer av arbetsuppgifter (Aoki, 2008). Detta
syftar till att skapa en bredare förståelse, samt sammanföra medarbetare med olika
arbetsuppgifter för att på så sätt minska kunskapsklyftan och den sociala distansen som
annars kan råda (Aoki, 2008. S 520).
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3.3.5 Roller
I organisationen runt förbättringsarbete finns
tre nödvändiga roller vilka krävs för ett väl
fungerande förbättringarbete.
De styrande roller som krävs inbegriper
förbättringsansvariga chefer som initierar, styr
och följer upp förbättringsarbetet. Stödjande
roller innefattar specialister och coacher som
fungerar som stöd för chefer och
gruppdeltagare. Utförande roller inbegriper de
medarbetare som deltar i förbättringsprojekt
och i förbättringsgrupper. Denna grupp ska
komma med förslag, lösa problem och utföra
de överenskomna åtgärderna (Sörqvist, 2011). Figur 4. Roller i förbättringsarbetet.
Förbättringsgruppernas inflytande är ur ett (Sörqvist, 2011)
perspektiv tämligen begränsat då de avgörande besluten fattas på chefsnivå, medan ett
annat perspektiv tyder på att den relativt lilla möjligheten till påverkan som
operatörerna har ändå är viktig för processen, då Kaizen bygger på små, stegvisa
förbättringar (Oudhuis & Olsson, 2011).

3.3.6 Ledningens roll
Ledningen ska beakta vilka områden som ska prioriteras i förbättringsarbetet i form av
exempelvis kvalitet, ledtid, ekonomi, människa och säkerhet. Det japanska sättet att
bedriva strategisk ledning blev framgångsrikt i och med att fokus låg på delaktighet,
kommunikation och återkoppling. För att hantera ständiga förbättringar skapades
målstyrning som ledningsprincip (Nilsson, 1999).
”Konstruktionen   av   en   väl   fungerande   förbättringsverksamhet   ska   vara   lika  
grundligt planlagt, introducerad och genomförd som företagets övriga
strategiska  planer” (Imai, 1991).

3.4 Arbetsprocess
I arbetsprocessen finns två dimensioner som syftar till olika typer av handlingar i en
arbetsprocess, den implicita och den explicita processen (Ellström, 2010). Den explicita
arbetsprocessen innebär en arbetsprocess med formella, officiellt föreskrivna processer
som exempelvis policydokument, standarder samt befattningsbeskrivningar och konkret
kan den sägas gälla ”vad som ska göras och hur, i syfte att slutföra en viss uppgift
framgångsrikt”.   Den   explicita   arbetsprocessen   är   således en del av den formella
strukturen i organisationen och Ellström menar att denna arbetsprocess är viktig för att
skapa en gemensam förståelse i organisationen. Den implicita dimensionen handlar om
hur en arbetsprocess uppfattas och utförs i praktiken, i motsats till hur den är avsedd att
utföras enligt officiella standarder, policys, och andra beskrivningar. Den implicita
processen innefattar dels en subjektiv aspekt som beskriver hur arbetsprocessen
uppfattas, tolkas och förstås av olika aktörer inom organisationen och dels en
åtgärdsaspekt. De uppgifter och processer som finns beskrivna i olika typer av
dokument kan omtolkas eller glömmas mer eller mindre medvetet. Det finns ofta en stor
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variation mellan olika aktörer som utför samma uppgift, men även stora variationer
gällande det sätt som uppgiften utförs på av samma aktör över tiden. Dessutom är det
vanligt förekommande att det finns en stor kreativitet och förmåga att improvisera när
det gäller att finna lösningar på oförutsedda problem som uppstår. Ett grundläggande
antagande här är att gränssnittet och samspelet mellan de explicita och implicita
dimensionerna av arbete kan fungera som drivkraft för lärande och
innovationsprocesser (Ellström, 2010).
För att lyckas med förbättringsarbetet finns vissa konkreta tips att följa och fokus på
detta arbete är nödvändigt för långsiktig lönsamhet inom industrin (Rudd, 2012).
Förbättringsarbetet ska enligt de konkreta tipsen skötas i projektform där ett målinriktat
arbete ska utföras, samt att resurser och tid ska avsättas. En mindre budget ska skapas
för aktiviteter som innefattar förbättringsarbete och att arbetet med förbättringar måste
tas på allvar av hela organisationen. Förbättringsgrupper kan med fördel nyttjas och
ledningen bör utse en ledare i form av projektledare som fungerar som är ansvarig för
de projektmöten som hålls.
Det är även denna ledare som ansvarar för det kontinuerliga arbetet med förbättringar
samt förbättringsarbetets budget. Vidare är det viktigt att alla medarbetare som deltar i
förbättringsaktiviteterna har en gemensam bild av nuläget. Därför är det positivt att
redan i ett tidigt skede reda ut hur den aktuella situationen ser ut gällande mätetal och så
vidare. Rimliga mål ska sättas upp för förbättringarna innan arbetet startar och genom
att göra detta ska arbetet gå framåt då alla inblandade strävar åt samma håll. I och med
att dessa mål sätts upp ska det även tydligt framgå vilken typ av belöningar som blir
aktuella då målen nås (Rudd, 2012). Målen som sätts upp ska möjliggöra objektiv
mätning och framstegen ska kontinuerligt återkopplas till den aktuella
förbättringsgruppen. Alla förbättringar och förändringar som genomförs ska registreras
för att effekterna av förbättringsarbetet ska kunna följas. Vikten av att hela tiden kunna
mäta förändringarna och visualisera detta för förbättringsgruppen betonas i syfte att
ytterligare öka ansvarskänslan, motivera och engagera dem då de kan se att arbetet leder
någon vart. Arbetsuppgifterna i gruppen ska fördelas på de deltagande operatörerna och
uppföljning ska göras på det utförda arbetet för att säkerställa att det fullgjorts. De inköp
som är nödvändiga för förbättringsarbetet ska göras med den på förhand uppsatta
budgeten för förbättringsarbete. I förbättringsarbetet är det av största vikt att uppdatera
information om arbetet både till deltagarna i förbättringsgrupperna men även till
ledningen. I denna uppföljning är det även lämpligt att redovisa hur budgeten används
(Rudd, 2012).
De 10 stegen för ett framgångsrikt förbättringsarbete:
 Avsätt tid och resurser
 Forma förbättringsgrupper och utse ansvariga
 Skaffa en gemensam nulägesbild
 Sätt tydliga och mätbara mål
 Mät och visualisera
 Prioritera arbetet
 Använd visualiseringshjälpmedel
 Fördela arbetsuppgifter
 Kontrollera och följ upp
 Informera om resultat och belöna
(Rudd, 2012)
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3.5 Motivation
I en innovativ organisation där medarbetarna ska komma med egna idéer och förslag
innehar belöningssystemet en mycket viktig roll (Galbraith, 2004). Den innovativa
organisationen kräver ett belöningssystem som motiverar arbetarna och som ger
incitament att arbeta med förbättringar och innovationer. På grund av skillnader mellan
olika organisationer är det viktigt med en insikt om att även belöningssystemen måste
skilja sig åt, men oavsett organisationstyp har belöningssystemet två huvudsakliga
syften:



Belöningssystemet ska locka till sig innovativa människor och behålla dem inom
organisationen.
Belöningssystemet ska skapa den extra motivation som krävs för innovation.
Exempelvis ska motivationen leda till att operatören efter 19 misslyckade försök
ändå gör ett till.

Eftersom personer som är innovativa ofta även har en stark drivkraft kan möjligheten att
få driva idéerna och bli utvärderad av en chef vara en fullt tillräckligt belöning, även om
det är en minimal sådan. Om detta fungerar för att motivera alla medarbetare inom
organisationen krävs det inte någon annan typ av belöningssystem, men om inte alla
medarbetare inom organisationen blir motiverade av detta krävs ett annat eller
kompletterande belöningssystem (Galbraith, 2004). Den strävan som medarbetare har
mot kvalitet, värde och utveckling ska i kombination med belöning och erkännande från
ledningens sida vara tillräckligt för att motivera arbetarna till att delta i
förbättringsaktiviteter. Denna motivation är då tänkt att räcka för att medarbetarna
själva ska kunna driva aktiviteter utan en ständig övervakning och kontroll utifrån
(Berger, 1997).
Det går inte att tvinga medarbetare att förbättra sitt arbete, istället måste åtgärder som
skapar motivation finnas (Nilsson, 1999, Lillrank et al., 2001). Ett sådant system kan
innebära kompensation för nedlagd tid och belöningar för värdefulla förslag (Lillrank et
al., 2001). En mängd olika belöningssystem har provats i industrin under årens lopp och
resultaten av dessa varierar. En svårighet vid förbättringsarbete är att det ofta kan uppstå
situationer där medarbetare är rädda för att förslag som effektiviserar verksamheten
resulterar i att personalstyrkan reduceras. Därför är det viktigt att ledningen diskuterar
denna typ av frågor tillsammans med medarbetarna för att skapa en gemensam bild av
situationen (Nilsson, 1999. S 106). För att organisationens förbättringsarbete ska bli
framgångsrikt krävs det även att medarbetarna förses med relevanta verktyg, så som
utbildning, mötesrum, underlag och rutiner. Medarbetarna måste även vara införstådda
med vad det är som krävs av dem och detta görs lämpligen genom kommunikation,
policydokument, beslut om implementering samt belöningarnas utformning och
inriktning (Lillrank et al., 2001).
Belöningar syftar till att främja lärande, engagemang, samt kompetenstillväxt och det är
resultat som är viktiga för både individ och företag som ska premieras (Hansson, 1988
& 1997). Det går inte att ersätta dåligt utbyte gällande en faktor med ökat utbyte av en
annan faktor i det långa loppet, men tillfälligt är det möjligt. Det är alltså inte möjligt att
ersätta låg möjlighet till egen utveckling med en högre ersättning, eller ersätta
ekonomisk ersättning med ökat förtroende (Hansson, 2005).
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Historiskt sett i den svenska industrin utgjorde ersättningen för ett beräkningsbart
förslag runt 50 % av första årets besparing vilket fungerande som motiverande för
medarbetare, vilket i förlängningen innebar att fler och mer besparande förslag lades
(Hjelm, 1999). Den forskning som gjorts inom området förslagsverksamhet fokuserade
till en början på medarbetarnas personlighet, medan fokus på senare tid har förflyttats
till organisation och ledarskap samt hur dessa områden påverkar medarbetarnas
kreativitet och motivation. Aspekter som anses viktiga för att främja
förslagsverksamhetens är rimlig belöning, snabba processtider samt positiv respons från
chefer och ledning. Det är svårt att tydligt se ekonomiska resultat av
förslagsverksamhet, dels eftersom det kan vara svårt att beräkna ett faktiskt värde, och
dels för att många av de studerade organisationerna helt saknade uppföljning som
visade på intäkter och kostnader (Hjelm, 1999. S 188).
För att belysa vikten av ett väl fungerade belöningssystem studeras en fallstudie som
utförts i Mexico. Under studiens gång infördes ett belöningssystem på fabriken som
syftade till att medarbetarna skulle lämna in fler förbättringsförslag. Belöningssystemet
grundade sig på tre kriterier; kvalitetsförbättring, besparing av material och
effektivisering av produktionen och utifrån dessa kriterier kunde den anställde sedan
erhålla en maximal ersättning som motsvarade 10 % av den uppskattade årliga vinsten. I
samband med utdelning av belöningen fick innovatörerna delta i ett möte mellan
produktionsavdelningen och produktionen. Här fick innovatören presentera sin idé och
ofta möttes presentationen av applåder från övriga medarbetare vilket troligtvis även
gav innovatören en känsla av erkännande. Resultat kunde uppvisas redan efter en månad
i och med att betydligt fler förslag hade inkommit, varav ett flertal av förslagen var fullt
genomförbara (Lagerblad, 2008) (Imai, 1991). Den största vinsten med det nya
belöningssystemet ansågs dock inte vara de lönsamma förslagen, utan istället det ökade
engagemang som kunde skönjas hos medarbetarna (Lagerblad, 2008). För att
medarbetarna ska motiveras i den fortsatta processen är det viktigt att återkoppling sker
av de uppnådda resultaten och att belöningssystemet bekräftar vad som är viktigt för
företaget (Hansson, 1988 & 1997. S 98). För att belysa de faktorer som inverkar vid en
personalidé studeras figuren nedan.

Figur 5. Personalidéns uppbyggnad
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3.5.1 Belöningar
Japanska företag har belöningssystem för förslagsverksamhet som syftar till att
motivera och stimulera de anställda arbetarna. Belöningar som delas ut ges till både
medarbetare som lagt ett individuellt förslag, men även till grupper som tillsammans
utarbetat ett förslag (Imai, 1991). Det japanska ledarskapet har utvecklat två parallella
belöningssystem, där ett system finns för processorienterade kriterier och ett system för
resultatorienterade kriterier. Denna uppdelning syftar till att uppmuntra och stödja
processorienterade kriterier medan ändå visa erkännande för resultatkriterier.
Belöningarnas utformning skiljer sig dock mellan de båda systemen då resultatkriterier
belönas ekonomiskt i proportion till vinst eller besparing, medan processkriterier
belönas med ära och erkännande. Detta övergripande, processorienterade perspektiv
syftar till att minska klyftan mellan resultat och process, samt mål och medel. Genom
detta perspektiv ges de anställda möjlighet att lättare få en helhetssyn över processens
viktiga faktorer. Det krävs dock stora resurser för att utveckla väl fungerande system för
belöningar och återkoppling (Imai, 1991).
Den japanska synen på förbättringsarbetet förespråkar belöningar som ökar de
anställdas engagemang och arbetsmoral, medan den amerikanska synen talar för mer
finansiellt inriktade belöningar (Imai, 1991. S8). Trots det japanska synsättet på
belöningar i form av uppmuntran och erkännande utesluts inte ekonomiska ersättningar,
men en förutsättning är då att de ekonomiska belöningarna delas ut efter förutbestämda
kriterier (Imai, 1991). Enligt Nilsson (1999) förespråkas inte rent ekonomiska
belöningar då de inte är tillräckligt motiverande i det långa loppet (Nilsson, 1999). Trots
detta är det än idag många företag som använder sig av belöningar i form av en
engångssumma vid lönsamma förslag (Galbraith, 2004). Denna typ av belöningar leder
även till ökad administration och vad som kan uppfattas som orättvisor. Istället
förespråkas kombinationer av belöningar i form av ökade befogenheter eller möjlighet
att påverka sitt arbete, samt tydligt erkännande från chefer, vilket kan gestalta sig på
olika sätt (Nilsson, 1999). Lillrank et´al (2001) menar att belöningar kan bestå av
ekonomisk ersättning, karriärmöjligheter eller kombinationer av dessa. Typen av
ersättning kan variera kraftigt men huvudsaken är att belöningen i fråga ses om
värdefull i den kulturella och organisatoriska kontexten (Lillrank et al., 2001).
Ett positivt belöningssystem kännetecknas av fem faktorer:






Belöning ska utgöra en väsentlig del av medarbetarens totala ersättning,
eftersom en för liten belöningsandel inte ger ett tillräckligt incitament.
Belöningssystemet bör gälla alla, från högsta chef till alla medarbetare.
Belöningen måste vara kopplad till viktiga prestationsmål.
Belönings/utvecklingssystemet måste vara genomtänkt och realistiskt. Ett för
svårt eller för enkelt prestationsmål ger inget extra incitament till gott arbete.
Den belönade personen måste kunna påverka resultatet. Det är alltså
meningslöst att ha ett belöningssystem där den enskilde medarbetaren belönas
för vad någon annan gjort.
(Skärvad & Bruzelius, 1995)

En typ av belöningssystem som visat sig ge positiva resultat i en svensk verksamhet är
kollektiv belöning. Begreppet innebär att en ensam arbetare inte kan erhålla belöning
för en individuellt god prestation utan måste även hjälpa andra för att gemensamt uppnå
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positiva resultat. Belöning betalas sedan ut till alla medarbetare i företaget i form av en
bonus. Denna bonus betalas ut på samma sätt från ledningsnivå till operatörersnivå och
grundar sig endast på antalet arbetade timmar och alltså inte på arbetsuppgifter. Detta
belöningssystem skapar ett ökat samarbete samtidigt som medarbetarna övervakar
varandra på ett positivt sätt för att säkerställa en hög kvalitet (Jansson, 2012).
Utifrån den studerade litteraturen går det att se en tydlig samstämmighet gällande att
ekonomisk ersättning inte ska användas som enda belöningstyp, men att ekonomisk
ersättning kan nyttjas i kombination med andra lösningar. Enligt det sistnämnda,
svenska bonussystemet, är det även positivt med ett belöningssystem som bygger på
samarbete i grupp (Jansson, 2012).

3.5.2 Ledningens roll vid motivationsskapande
Ledningens största ansvar vid förbättringsarbete är att stötta, uppmuntra och stimulera
de anställda i förbättringsprocessens alla steg. Det är inte möjligt att tvinga medarbetare
till deltagande i ett effektivt förbättringsarbete, utan de måste själva vilja deltaga
(Berger, 1997, Jekiel, 2011). För att kunna förbättra en process måste en detaljförståelse
för hela processen skapas, samtidigt som beroenden som finns mellan olika områden i
fabriken måste vara kända och kontrollerade. Dessa beroenden kan finnas i
kombinationer mellan material, maskiner, information och människor. Det är därför
viktigt att involvera majoriteten av medarbetarna i arbetet samtidigt som ledningen ska
bistå med verktyg, utbildning och aktiviteter som ökar medvetenheten (Berger, 1997).
Det är därför organisationens   och   ledningens   skyldighet   att   inte   ”slösa   bort”  
medarbetarnas kompetens och utifrån detta betonas vikten av att organisationen är
utformad för att ta tillvara på denna kompetens (Jekiel, 2011).
Ledningen på företaget har en viktig uppgift i att skapa förutsättningar för
entreprenörskap inom organisationen, så kallade intraprenörer (Hansson, 1988 & 1997.
S 123). Dessa intraprenörer besitter stor kompetens och kan lägga fram idéer som
exempelvis ökar effektiviteten eller som förändrar arbetsmetoder. Åtgärder som främjar
innovationskraften hos denna typ av personer är mycket viktiga och dessa medarbetares
kreativitet   ”är   mer   beroende   av   företagskulturen,   ledarstilen,   belöningarna   och  
arbetsuppgifternas   krav   på   nyfikenhet   och   förnyelse   än   personliga   egenskaper”
(Hansson, 1988 & 1997). Kreativitet främjas i ett klimat som ger ett aktivt idéstöd samt
”frihet   att   söka   information   och   ta   kontakter”.   Intraprenörerna beskrivs som
innovationskraftiga medarbetare som aktivt söker hjälp hos andra och är villiga att dela
belöningar (Hansson, 1988 & 1997. S 123-124). Detta resonemang talar för att
gruppbaserat förbättringsarbete med fördel kan användas.

3.5.3 Personlighet
Motivation och metoder som krävs för att skapa motivation varierar mellan olika
individer. Begreppet motivation innebär att  en  individ  är  ”beredd  att  anstränga  sig  till att
uppnå vissa mål” (Börnfelt, 2009. S 20). Företagsledningar önskar motivation hos de
anställda då detta kan innebära ett mer framgångsrikt arbete. Det finns ett flertal
motivationsteorier och för att belysa individers olikheter och synliggöra det breda
spektra av åtgärder som krävs för att motivera en större arbetsstyrka presenteras en av
dessa teorier nedan.
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Teori X och Y bygger på två skilda sätt att se människan, nämligen att människan måste
styras och motiveras för att arbeta, eller att människan i grunden vill arbeta. Teori X
utgår från att människan inte vill arbeta och helst undviker detta, medan teori Y utgår
från en vilja att arbeta där ansträngning och utmaning är en naturlig del av människans
liv. En människa enligt teori Y söker ansvar, drivs av självtillfredsställelse och utövar
självstyrning och självkontroll medan en människa enligt teori X gärna drar sig undan
arbete, gärna följer andra och måste styras, kontrolleras och tvingas att jobba efter
företagets målsättningar. I och med detta synsätt kräver de olika individtyperna
varierande typ av belöning för att motiveras till en arbetsuppgift. Teori X kräver större
konkreta belöningar i form av ekonomisk ersättning eller förmåner, medan teori Y nöjer
sig med mjukare belöningar i form av ökat ansvar, förändrade befogenheter eller
uppskattning av chefer (Börnfelt, 2009).
Detta resonemang belyser komplexiteten vid skapande av motivation då det är mycket
individuellt vilka typer av åtgärder som krävs. Det är dock tydligt att det finns ett behov
av olika belöningssystem inom organisationen för att motivera samtliga medarbetare till
arbete. Resonemanget har tydliga likheter med Imai (1991) där det förespråkas att
organisationens förbättringsverksamhet bör delas upp i process- och resultatkriterier och
där olika belöningar ges för process- respektive resultatorienterade förslag.

3.6 Kompetens
Kompetens   är   en   förutsättning   för   att   ”klara   av   en   situation, att genomföra en åtgärd
eller   att   uppnå   ett  önskvärt   resultat”. Kompetens definieras som ”förmågan   och   viljan  
att   utföra   en   uppgift”   eller   ”den   grundläggande   förmågan   och   kapaciteten   som   behövs  
för   att   göra   ett   bra   jobb” (Hansson, 2005. S 75). I denna rapport kopplas begreppet
kompetens även samman med de egenskaper som krävs av medarbetaren för att delta
aktivt i förslagsverksamheten. Genom kompetenta medarbetare ökar möjligheterna till
många och givande förslag.
För att kompetens ska kunna utnyttjas som konkurrensfördel är det under förutsättning
att den anställde har en vilja att utveckla och använda sin kompetens. Det är således en
förutsättning att företaget ger den anställde möjligheten att utveckla och använda denna
kompetens (Hansson, 2005). Kompetensutveckling är starkt beroende av den
företagskultur som råder och en produktiv lärandekultur kännetecknas av ett flertal
faktorer som exempelvis:






Snabb återkoppling om uppnådda resultat
Utrymme för medarbetare att avsätta tid för att planera och följa upp sitt arbete
Konkreta åtgärder och handlingar, inte bara funderingar
Tolerant mot misstag under förutsättning att det skapar lärande
Hjälp till medarbetare  och  grupper  i  syfte  ”att lära sig lära”
(Hansson, 2005)

För företagen är det önskvärt och i det närmaste nödvändigt att medarbetarna har en
stark vilja i arbetet. Denna vilja kan inte tvingas fram utan endast främjas genom att den
anställde känner sig delaktig i arbetet runt kundvärden och produktivitet. Trots
svårigheten att skapa vilja finns det grundläggande förutsättningar för att främja en vilja
att arbeta med kompetensutveckling. En grundläggande faktor är medarbetare och
ledarskap som gemensamt strävar mot kompetensutveckling. Andra faktorer är ”en  
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företagskultur som stöttar lärande, meningsfulla arbetsuppgifter, delaktighet i mål,
möjlighet att förstå sina egna utvecklingsbehov och utdelning på gjorda insatser i form
av  lön,  erkänsla  och  utveckling” (Hansson, 2005. S 121). För att utveckla en vilja är det
även av största vikt att medarbetaren kan skapa sig en tydlig uppfattning om utbytet av
den ansträngning som gjorts. Utbytet kan vara ökat förtroende, möjlighet till utveckling,
ekonomisk vinning eller självförverkligande (Hansson, 2005).
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4 Dagens förbättringsarbete och
förslagsverksamhet
”Förbättringsarbetet  har  gått  från  ett  mediokert  läge  till  att  vara  tämligen  bra”
Jan Berg, TPM-chef
Det är en positiv känsla på monteringsavdelningen med en lättsam stämning och en
gemenskap mellan operatörerna. Det är uppskattningsvis 15-20 % kvinnor som jobbar
på monteringslinan och medelåldern är uppskattningsvis mellan 30-40 år. Vid
intervjuer med operatörer har Andon fungerat som ersättare för de respondenterna.
Respondenterna har varit positivt inställda till intervjuerna och företagets intresse för
deras synpunkter varpå de gärna har delat med sig av sina synpunkter samtidigt som
Andon ställt upp som ersättare utan att tveka. Respondenterna ger en känsla av
engagemang och de vill gärna vara delaktiga i förbättringar och företagets utveckling.
Det förekommer inte något negativt om arbetskamrater eller chefer och samtliga
respondenter tycks känna en glädje över att gå till arbetet.

4.1 Inledning
Volvo Powertrain i Köping använder sig sedan 2008 av ett produktionssystem som
bygger på det japanska produktionssystemet Lean. Volvo har dock anpassat konceptet
Lean efter den egna verksamheten och har gett systemet namnet VPS, Volvo Production
System. I detta system ingår många av de vanliga de japanska begreppen som är
kopplade till Lean, exempelvis Kaizen (Ständiga förbättringar), 5S (Metod för ordning
och reda runt arbetsplatsen), TPM (Total Productive Maintenance) samt de japanska
grundvärderingarna som innebär att minimera alla faktorer som inte skapar värde för
slutkunden.
Den uppfattning och de insikter som presenteras i detta avsnitt har skapats genom de
empiriska studier som genomförts under arbetet vid Volvo Powertrain i Köping.
Ledning och chefer i organisationen talar varmt om ständiga förbättringar och
förslagsverksamheten och vid studier på företaget ges intryck av att organisationen är
samspelt och att alla i verksamheten har en uppfattning om att förbättringsarbete är
viktigt.
Verksamheten på monteringsavdelningen består av en monteringslina, löpande band,
eller   ”bana”   där   växellådor   monteras.   Runt   banan   finns   ett flertal olika stationer där
växellådan stannar upp för att en operatör ska kunna utföra en på förhand bestämd och
standardiserad operation. De arbetsstationer som finns utmed banan är uppdelade i fyra
grupper som  kallas  ”taktlag”  och  uppdelningen  är  gjord  så  att  banans  första  3  stationer
ingår i taktlag 1, station 4-6 ingår i taktlag 2 och så vidare. Taktlagen håller ihop, får
utbildning tillsammans och har gemensamma informationstavlor för produktion,
kvalitet och förbättringsförslag. Operatörerna inom ett taktlag växlar mellan de olika
stationerna under skiftet för att variera arbetsuppgifterna och på så vis minska
påfrestningen på kroppen i och med ett mer omväxlat rörelsemönster. I banans närhet
finns även en yta där delmontering av huvud- och mellanaxel sker, samt provbänkar där
de färdiga växellådorna provkörs för att säkerställa att de fungerar korrekt. En logistisk
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funktion förser kontinuerligt stationerna utmed banan, samt delmonteringsbanan, med
material.

4.2 Respondenter och åsikter
Av de sju responderande operatörerna är tre förbättringsansvariga, två är 5S-ansvariga
och de övriga två har inget övrigt ansvar. Samtliga respondenter med ansvar utöver det
vardagliga arbetet ser detta ansvar som mycket positivt. De säger sig uppskatta
möjligheten att kunna påverka verksamheten i större omfattning än annars samt att det
är positivt med avbrott i det vanliga arbetet. Sex av sju operatörer känner dock att de
inte har tillräckligt med tid för förbättringsarbetet i vardagen eftersom produktionen
alltid går i första hand. Däremot är samtliga respondenter överens om att de får tid för
förbättringsarbete under förbättringsstoppen, men att det inte inträffar tillräckligt ofta.
Fyra av de sex intervjuade tjänstemännen tror inte att operatörerna anser sig få
tillräckligt med tid för förbättringsarbetet.
Fyra av de sju intervjuade operatörerna känner sig delaktiga i företagets utveckling
medan de övriga tre är mer tveksamma till sin känsla av delaktighet. Sex av sju
respondenter nämner att de anser att chefer och ledning har en god förståelse för
situationen på linan, men ofta med tillägget att de närmaste cheferna har god förståelse
medan   chefer   ”högre   upp”   i   organisationen   har   sämre   förståelse   och   att   förståelsen  
överlag skulle kunna bli bättre. Endast en respondent tycker att chefernas förståelse är
dålig och denne uttrycker även en önskan att chefer ska delta i produktionen under en
dag för att på så sätt skapa en förståelse för operatörernas vardag (Intervju, operatörer,
120522).
Tjänstemännen som intervjuats ser sig som förstående för situationen på
monteringslinan, men vissa tjänstemannarespondenter talar ändå om att förståelsen
varierar på kontoret. De responderande tjänstemännen anser att de största problemen
gällande förslagsverksamheten i dagsläget är att förslagen ofta   är   ”för   enkla”   eller   av  
den typ då företaget inte tjänar några direkta pengar på dem. Det finns därmed en
önskan om att förslagen bör generera större besparingar för företaget i framtiden
(Intervju, operatörer, 120522).

4.3 Förändring av belöningssystem
Tidigare belöningssystem innebar att den medarbetare som la ett förslag där en
betydande besparing kunde uppvisas fick en ekonomisk ersättning som motsvarade
mellan 10 och 50 % av första årets nettobesparing. Detta belöningssystem medförde att
vissa medarbetare fick ta del av stora ersättningar, men även att avundsjuka var vanligt
förekommande samt att det kunde inträffa oegentligheter vid hantering av förslagen. I
och med implementeringen av Volvo Production System förändrades synen på
förbättringar från att vara en bonus för företaget, till att bli en del av samtliga
medarbetare arbetsuppgift. Detta eftersom Volvo Production System, i likhet med Lean
production, bygger på ständiga förbättringar (Berg, 120529. Windahl, 201205).
Detta medförde en omarbetning av belöningssystemet under 2010, vilket medförde att
ekonomiska ersättningar togs bort och ersattes med mindre gåvor, ceremonier och
erkännande från ledningens sida efter vad som ansågs vara en belöningstyp i linje med
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den japanska synen på belöning. Intervjuer som genomförts tyder på att det primärt var
den förändrade synen på förbättringar som låg till grund för förändringen i
belöningssystemet och inte ekonomiska orsaker (Berg, 120529).

4.4 Kultur
I dagsläget är en stor del av medarbetarna på monteringen inhyrda från
bemanningsföretag för att organisationen ska ha möjlighet att snabbt ändra bemanning
beroende på konjunkturen. Vid intervjuer med operatörer framkommer kritik mot
företagets användning av inhyrd personal vilka ofta stannar i kortare perioder. Detta
hindrar att djupare relationer kan skapas mellan operatörerna, som då endast är
tillfälliga kollegor.
Då tjänstemännen får uttrycka sina tankar om kulturens inverkan i och med
förbättringsarbetet visar respondenterna på en syn där kulturskillnaderna mellan Sverige
och Japan måste beaktas vid arbetet med japanska produktionssystem, något som inte är
fallet i nuläget. Respondenterna betonar att Sverige och Volvo bör skapa en egen väg
utifrån det
japanska
produktionssystemet.
Det
talas
även om
en
”leveransprecisionsångest”  i  Sverige  som  medverkar  till  att  det  inte  är  möjligt  att  arbeta  
efter de japanska principerna eftersom det då kräver att leveransprecisionen offras
(Intervju, tjänstemän, 120530). Vid intervju med TPM-ansvarig betonar respondenten
vikten av att kunna sätta ekonomiska mätetal på de japanska idéerna, vilket är
nödvändigt för att Volvo ska kunna arbeta enligt de japanska riktlinjerna. Västvärlden
fokuserar på den ekonomiska vinningen, vilket leder till att det inte är möjligt att
motivera ledning och ekonomiavdelning att satsa på förändringar där det inte är möjligt
att påvisa att en besparing på 30 steg ger en kostnadsminskning med X antal kronor.
Respondenten menar att japanska företag fokuserar på att reducera alla typer av slöseri,
vilket underlättar motivering för förändringar. Berg (120529) menar vidare att Kaizen
till vissa delar är modifierade efter Volvo, medan andra inte är det. Exempelvis
använder Volvo sig av Quick Kaizen, Standard Kaizen, Major Kaizen och Advanced
Kaizen, medan det endast finns en nivå av Kaizen i Japan. Respondenten hävdar att
ingenting är modifierat enbart efter Köping utan snarare efter hela Volvokoncernen
eftersom Volvo använder sig av samma arbetssätt gällande Kaizen på alla koncernens
fabriker runt om i världen.

4.5 Arbetssätt vid förslagsverksamhet
Förslagsverksamheten är tänkt att fungera så, att då operatörerna kommer på ett förslag
till förbättring ska de gå till en förbättringstavla i närheten av fikarummet där det finns
en liten blankett att hämta.  Blanketten  kallas  ”Snabb  Quick  Kaizen”  och  innehåller  olika  
fält där operatören ska fylla i en beskrivning av problemet, vilken station det gäller, typ
av förbättring, åtgärd och resultat av åtgärd, besparing, kostnad med mera. Då
operatören har fyllt i blanketten lämnas den i ett fack på förbättringstavlan.
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Figur 7. Quick Kaizenblankett

Figur 6. Tavla där blanketter lämnas in

I varje taktlag finns en person som är förbättringsansvarig, vilket innebär ett ansvar att
företräda taktlaget i det möte för förbättringar, kallat förbättringsforum, som genomförs
en gång i veckan. Taktlagets förbättringsansvarige ska även engagera taklagets
operatörer i förbättringsarbete när produktionen står still, samt ordna diskussioner
mellan taktlagets medlemmar för att besluta vilka förslag som ska realiseras av dem
själva, vilka som ska skickas vidare till förbättringsforum och vilka förslag som ska
förkastas. Rollen som förbättringsansvarig är frivillig och har utsetts i samförstånd
mellan operatören och produktionstekniker. Då operatörens förslag lagts i facket vid
förbättringstavlan är det den förbättringsansvariges ansvar att utvärdera förslaget
tillsammans med övriga operatörer i taktlaget. Därefter ska operatörerna utföra
förbättringen på egen hand om förslaget är av en sådan enkel art att det är möjligt för
operatörerna att genomföra detta med de begränsade resurser som finns tillgängliga.
Operatörerna ansvarar för att kontakta de funktioner i form av underhåll, teknik, el eller
svets som krävs för att genomföra förslaget och därefter realisera förbättringen
tillsammans med funktionerna. Om förslaget är av mer komplicerad karaktär och kräver
mer resurser än vad operatörerna själva har tillgång till, ska taktlagets
förbättringsansvarige ta med förslaget till veckans förbättringsforum och lyfta förslaget
till produktionstekniker, för att på så sätt få hjälp med genomförandet. Vid
förbättringsforum ska de olika funktionerna finnas representerade med en ansvarig
person från respektive funktion för att på så vis skapa en förståelse och en dialog mellan
de förbättringsansvariga, berörda produktionstekniker och funktionsrepresentanter.
Förbättringsforumet syftar till att kommunicera förslagen mellan de berörda parterna
och på så vis korta processtiderna. Under mötet får någon av produktionsteknikerna ta
hand om blanketten för att prata med de berörda funktionerna. Ibland går blanketten
med förslaget tillbaka till förbättringstavlan för att operatörerna ska komplettera
förslaget med en skiss eller utförligare information. De responderande tjänstemännen
nämner vid intervjuer att det ofta saknas resurser hos funktionerna, både vad gäller att
arbeta praktiskt, men även vid deltagande i förbättringsforum och detta medför
fördröjningar i processen.
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Vid förbättringsforum är det många förslag som går tillbaka till operatörerna och
idélämnaren eftersom det nedskrivna förslaget inte är komplett. Ofta saknas en skiss
eller en tydlig och lättförstådd beskrivning av problemet. Det inträffar även att
blanketten saknar förslag till lösning på problemet vilket avsevärt försvårar arbetet för
de produktionstekniker som ska genomföra förslaget. Detta kan bero på otydliga
blanketter, men eftersom operatörerna gemensamt ska besluta vilka förslag som ska
genomföras av operatörerna själva och vilka förslag som ska gå vidare till
förbättringsforum, bör ofullständiga förslag fångas upp och kompletteras redan i detta
steg. Då ofullständiga förslag hamnar hos produktionsteknikerna och sedan måste
skickas tillbaka skapar det en betydligt längre processtid för att realisera förslaget vilket
är en stor nackdel. Denna problematik belyses av de responderande tjänstemännen. Det
är även vanligt förekommande att förslagen blir returnerade från förbättringsforum till
operatörerna eftersom förslaget är av en typ som produktionsteknikerna anser att
operatörerna själva ska lösa, trots att operatörerna har beslutat att förslaget ska skickas
vidare till förbättringsforum. Även denna retur utgör en fördröjning i processen att
realisera det inlämnade förslaget.
Vid intervjuer med operatörer som arbetar på monteringsavdelningen svarar samtliga
respondenter att det i allmänhet tar för lång tid att genomföra förslagen, men att vissa
förslag ändå går tämligen snabbt att genomföra. Anledningen till långa processtider är
enligt respondenterna att ansvarsfrågan är otydlig och att organisationen är
ostrukturerad. Detta, menar respondenterna, leder   till   att   förslag   ”försvinner”   i  
hanteringen  eller  att  genomförandet  av  idéerna  hamnar  ”mellan  stolar”, varpå det krävs
att   operatören   själv   ”ligger   på”   för   att   något   ska   hända. Samtliga respondenter är
överens om att den långsamma processen medför en känsla av att förbättringsarbetet
inte är prioriterat från tjänstemännens sida, vilket i förlängningen leder till minskad
motivation för operatörerna att lägga förslag. Operatörerna är överens om att en
snabbare process för förslagsverksamheten skulle medföra fler förslag (Intervju,
operatörer, 120522). Även tjänstemännen är överens om att processtiden är för lång och
uttrycker en vilja att korta ned denna. Samtidigt talas det om att långa processtider är
kontentan av resursbristen som råder, vilket ger intrycket av att det vore näst intill
omöjligt att minska processtiden så länge resursbristen kvarstår (Intervju, tjänstemän,
120530).
Endast en av sju intervjuade operatörer anser att de lämnar många förslag, medan de
övriga sex respondenterna endast anser sig lämna ett fåtal förslag. Dock talar flera
respondenter om att det är vanligt förekommande med samarbete inom taktlaget och då
förslagen är ett samarbete inom taktlaget tycks inte respondenten räkna detta som ett
individuellt förslag. Vissa respondenter som anser sig lägga få förslag förklarar det med
att motivationen är borta då processen är lång och belöningarna har försämrats de
senaste åren, medan andra respondenter säger att de helt enkelt inte är sådana personer
som funderar på förbättringar i vardagen (Intervju, operatörer, 120522). Intervjuer med
tjänstemännen visar på en tämligen gemensam inställning beträffande operatörernas
uppfattning om förslagsantalet. Samtliga respondenter bland tjänstemännen tror att
operatörerna anser sig lägga ”många” förslag vilket inte tycks vara fallet (Intervju,
tjänstemän, 120530).
Operatörerna   får  under  intervjun   frågan  ”Bär  du  på  förslag  som  du  inte  lagt  fram”  och  
”Vet   du   någon   annan   som   bär   på   förslag   som   inte   läggs   fram”,   samt   eventuella  
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anledningar till detta handlande (Frågeformulär, Bilaga 1). Av de sju respondenterna
svarar  två  att  de  bär  på  förslag  som  inte  lagts  fram  och  en  respondent  ”kanske  har  något  
som   inte   lagts  fram”.  De  övriga   fyra  svarar  att  de  inte  bär  på  ett  förslag  som   inte  lagts  
fram just för tillfället. Samtliga operatörer är dock överens om att det finns andra
operatörer på monteringen som bär på förslag som inte lagts fram och största orsaken
till detta sägs vara belöningssystemet. En respondent kommenterar detta som:
”Många  bär  på  godsaker  som  man  inte  vill  ge  bort  bara  sådär”.  
Andra anledningar är, enligt respondenterna, en långsam process samt en tro att
förslaget inte är viktigt för företaget (Intervju, operatörer, 120522). Tjänstemännen ger
ett annat intryck vad gäller att bära på förslag som inte läggs fram. Tre av fem
respondenter tror att det finns operatörer som bär på lönsamma förslag och anledningar
till att dessa inte läggs fram anses vara avsaknad av vilja att engagera sig, samt en rent
kulturellt betingad anledning i att inte våga tänka utanför ramarna. De övriga två
respondenterna tror inte att denna problematik existerar och en kommentar kring detta
är:
”Jag   tror   och   hoppas   att   folk   inte   bär   på   förslag   som   de   inte   lägger   fram   av  
illvilja”  (Intervju, tjänstemän, 120530)
Eftersom det finns två vägar för förslaget att gå i processen, antingen via
förbättringsforum där produktionsteknikerna ska driva förslaget, eller via operatörerna
själva där de ska driva förslaget, kan långa processtider bero på en eller båda dessa
vägar. Då det i stort sett saknas kontaktuppgifter till personer med ansvar för
förbättringsarbeten vid de olika funktionerna utgör detta troligtvis ett hinder för
operatörer som är nya vid Volvos anläggning att på ett enkelt sätt engagera sig i
processen med att driva förslaget. Vid förbättringsforum visar många
förbättringsansvariga på ett missnöje gentemot produktionstekniker för att förslag som
lagt fram vid förbättringsforum har långa processtider och att ingen ser vad som händer
med förslagen då produktionstekniker arbetar med dem. Produktionsteknikerna svarar
vanligen med att det har blivit hinder eller väntetider hos berörda funktioner eller, vilket
är vanligt förekommande, att delar har beställts och har lång leveranstid.
Vid studie av de Excel-ark som visar inkomna förslag och dess status är det tydligt att
en  majoritet  av  förslagen  är  av  typen  ”ergonomi”  eller  ”arbetssätt”  vilket  inte  genererar  
några avsevärda besparingar för företaget (se figur 8). Vid intervju med operatörer talas
det om att en möjlig förklaring till att dessa förslagstyper är överrepresenterade är kritik
mot belöningssystemet. Genom att lägga förslag som förbättrar arbetssätt och ergonomi
får operatörerna en praktisk belöning genom att arbetet blir lättare att utföra. Denna
praktiska   belöning   tycks   enligt   resonemanget   vara   det   enda   som   operatörerna   ”tjänar  
på”  i  dagsläget (Intervju, operatörer, 120522). Vid intervjuer med tjänstemän svarar de
på   frågan   ”Varför   tror   du   att   operatörerna   lägger   förslag   som   till   största   delen är av
typen ergonomi, arbetsmetod och så vidare”?  De  får  även  svara  på  tilläggsfrågan  ”vad  
tror   du   behöver   förändras   för   att   det   ska   komma   in   fler   lönsamma   förslag”?
(Frågeformulär, Bilaga 2). Fem av de sex intervjuade tjänstemännen svarar att
förslagstypen ergonomi och arbetssätt är klart vanligast på grund av att de studerade
arbetsstationerna vid provbänkarna är gamla och outvecklade vad gäller ergonomi och
arbetssätt, att denna typ av förslag är enkla att komma på samt att detta är operatörernas
vardag och därför hinner de fundera mycket på detta. Den sjätte respondenten anser att
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anledningen till att ergonomiska- och arbetsmetodiska förbättringar är
överrepresenterade i statistiken kan vara att operatörerna tänker på sig själva i första
hand och därför till största del lägger förslag som de tjänar på själva (Intervju,
tjänstemän, 120530).

Figur 8. Andel förslag av olika typer

4.6 Implementering
Då förslaget har blivit realiserat ska det implementeras i produktionen. Detta görs
vanligtvis under dagtid eftersom det då är störst sannolikhet att produktionstekniker och
andra berörda personer finns närvarande. Vid implementering av förbättringar i
produktionen saknas konkreta rutiner för hur förändringen ska genomföras och
kommuniceras till samtliga operatörer som är berörda av förändringen. Istället
implementeras förbättringarna godtyckligt under dagtid och det är upp till de närvarande
operatörernas egen lust att sprida information om förändringen vidare till kollegor vid
skiftbyte. Det saknas informationssystem där förändringen dokumenteras så att alla
skiftlag visuellt kan tillgodogöra sig samma information och därmed undvika osäkerhet
och missförstånd. Vid intervjuer med operatörerna bekräftas detta då alla respondenter
talar om att det saknas rutiner för hur implementeringen ska genomföras.
Implementeringen tycks fungera bättre i vissa taktlag än andra och respondenterna i de
välfungerande taklagen säger att de har utvecklat ett eget system för överlämning
mellan skiftlagen (Intervju, operatörer, 120522). Exempelvis säger operatör 3:
“Implementeringen  brukar  fungera  ganska  bra.  Prioriterade  förbättringar  sätts  
ju upp på förbättringstavlorna och aktuella förbättringar skriver vi in i en bok
för att de andra lagen ska få reda på det. Men det är vårt system. Det finns ju
inte  några  regler  för  hur  man  ska  göra”.
Medan operatör 5 säger:
”Implementeringen   fungerar   sådär.   Det   är   dåligt   uppstyrt   hur   man   ska   gå   till  
väga. Det finns inte några rutiner. Vi brukar stanna kvar och informera, men det
är  ju  på  eget  bevåg  och  det  fungerar  sådär”.  
Tjänstemännen anser att implementeringen fungerar tämligen bra i dagsläget till
skillnad från tidigare. En kommentar var:
”Det   knorras   inte   så   mycket   längre   som   det   gjordes   tidigare   när   det gäller
implementering”  (Intervju, tjänstemän, 120530).
Detta resonemang visar på ett mönster där det ses som positivt att det fungerar
överhuvudtaget, istället för en strävan efter att det ska fungera föredömligt. Ett flertal
respondenter nämner att det inte finns någon given rutin för hur implementeringen ska
ske och det tycks som att arbetssätten vid implementering varierar mellan
produktionstekniker och taktlag, vilket bekräftar operatörernas inställning (Intervju,
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tjänstemän, 120530). De intervjuade operatörerna tillfrågas även hur de upplever
implementeringen av förändringar som beslutas högre upp i organisationen och som
sedan  ”pressas”  ned  mot  golvet (Frågeformulär, Bilaga 1). Samtliga respondenter anser
att det kan bli dålig stämning då de inte blir tillfrågade om de förändringar som är
aktuella. Denna bristande kommunikation ger operatörerna en känsla av att inte vara
delaktiga i förändringarna som sker, samt bidrar till att operatörerna inte vet vilka
förändringar som är aktuella. Respondenterna ger dock en positiv bild av hur arbetet
med den nya verkstadslayouten har genomförts och majoriteten av operatörerna anser
sig ha haft möjligheten att vara delaktiga i den nya utformningen (Intervju, operatörer,
120522). Tjänstemännen förstärker operatörernas åsikter gällande implementeringen av
förbättringar som kommer ovanifrån i organisationen, i och med att de talar om att det
ofta kommer klagomål från operatörerna samt att dessa ofta  ”sätter  sig  på  tvären”  när  de  
inte får vara delaktiga i förbättringen (Intervju, tjänstemän, 120530).

4.7 Organisation och ansvarsfördelning
Förslagsverksamheten består av, förutom taktlagens förbättringsansvariga, tjänstemän
som är engagerade i arbetet men som inte har ett direkt ansvar för förbättringsprocessen.
Dessa tjänstemän har ändå ett indirekt ansvar för att förslagsverksamheten fungerar. Vid
samtal med Ekstrand och Härdfelt (20120510) ger de intrycket att det finns en plan för
förslagsverksamheten även om den är otydlig. Vid intervjuer tillfrågades operatörerna
om vem som är ansvarig för förbättringsarbetet. Sju respondenter tillfrågades och tre
svarade att de inte visste vem som är ansvarig. Inte någon av de övriga fyra gav samma
svar.
Av sex intervjuade tjänstemän var en person osäker och de övriga fem respondenterna
gav helt olika svar. Exempelvis svarade två av de intervjuade tjänstemännen: ”jag  
kanske”  eller  ”jag, tycker jag”  på  frågan  om  vem som är ansvarig (Intervju, tjänstemän,
120530). Vid förbättringsforum tycks det saknas givna roller vid arbete med
förbättringar, då det näst intill alltid är oklart vem som ska göra vad, vilket även
återspeglas i intervjuer med tjänstemän. Endast en av de sex intervjuade tjänstemännen
anser att det finns en tydlig organisation och ansvarsfördelning för
förslagsverksamheten och förbättringsarbetet, medan de övriga respondenterna anser att
denna är otydlig och   organisationen   ”tung”. Respondenterna är ändå överens om att
organisationen har blivit tydligare på senare tid (Intervju, tjänstemän, 120530).
Då ett förslag som kräver stöd på tjänstemannanivå diskuteras uppkommer ofta frågan
gällande vem som kan ta på sig ansvaret för genomförandet. Vid diskussioner under
förbättringsforum finns en känsla av att ingen riktigt har tid, men att någon ändå måste
ta på sig ansvaret för att realisera förslaget. Det förekommer ofta att någon deltagare
efter långa diskussioner tar på sig uppgiften, men det är sällan som någon skriver ner
något vid forumet för att påminna om vad som ska göras. Vid intervjuer med operatörer
talas  det  om  att  det  ofta  inträffar  att  förslag  ”hamnar  mellan  stolar”  vilket  tycks  innebära  
att en eller flera produktionstekniker kan säga sig genomföra förslaget, men genom att
ansvaret är otydligt saknas någon som driver genomförandet vilket kan medföra att
förslaget  ”glöms  bort” (Intervju, operatörer, 120522).
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4.8 Belöningar
Belöningssystemet som används vid Volvo Powertrain infördes 2010 (Berg, 120529).
Tidigare hade belöning i form av ekonomisk ersättning betalats ut till förslagslämnaren
och ersättningen grundade sig då på den besparing som förslaget medförde under första
året och förslagslämnaren erhöll då en procentuell del av denna besparing. Det nya
belöningssystemet innebar stora förändringar då det nuvarande systemet är betydligt
mer återhållsamt med belöningar än det tidigare. Dagens system ger enligt operatörer
och tjänstemän två biobiljetter till den medarbetare som har lämnat månadens bästa
förslag (Intervju, operatörer, 120522. Intervju, tjänstemän, 120530) medan TPMansvarig vid intervju talar om att belöningarna idag är utformade så att den operatör
med  bäst  förslag  under  månaden  erhåller  1000  kr  och  de  nio  förslag  som  är  ”näst  bäst”  
erhåller 500 kr per person (Berg, 120529).
Den person som har lagt månadens förslag får enligt samtliga respondenter motta
belöningen vid en ceremoni där personer ur ledningsgruppen räcker över priset
tillsammans med en blombukett och därefter blir medarbetaren fotograferad. Efter
ceremonin   skapas   en   plansch   med   överskriften   ”Månadens   förbättring”   och en
förklaring av förslaget, resultatet efter implementering, besparing, kostnad samt fotot
från ceremonin. Planschen placeras sedan i korridoren mellan T-kontoret och
verkstaden  där  många  tjänstemän  rör  sig.  Alla  förslag  som  får  utnämningen  ”månadens  
förslag”   i   Köping   tävlar   mot   varandra   för   att   utse   ”årets   förslag”   vid   anläggningen   i  
Köping.   Det   förslag   som   vinner   ”årets   förslag”   får   sedan   resa   till   en   ceremoni  
någonstans i Sverige och där delta i en årlig, nationell tävling där vinnare från alla
Volvos svenska anläggningar finns representerade. Årets vinnare i Köping figurerar
även i Köpingfabrikens interna nyhetstidning. Den förslagsläggare som vinner den
nationella tävlingen får sedan resa till en internationell tillställning och tävla mot
segrare från andra länders Volvofabriker.
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Figur 9. Plansch för månadens förbättring

Vid samtal med medarbetare på Volvo Powertrain är det lätt att inse att det råder delade
meningar om det belöningssystem som finns idag. Vid intervjuer med operatörer talar
samtliga respondenter, om än något tveksamt, om de biobiljetter som går att erhålla vid
utnämning till månadens förslag. Respondenterna ger ett intryck av att inte vara fullt
informerade om belöningssystemet utan snarare medvetna om innebörden genom rykten
och samtal med kollegor. Samtliga respondenter talar om ett stort missnöje över
belöningssystemet och det nämns även att det helt saknas gradering på belöningarnas
betydelse (Intervju, operatörer, 120522). Exempel på missnöjet över belöningssystemet
ges i form av följande citat:
”Tidigare  la  någon  ett  förslag  om  att  byta  ut  fett  som  vi  använde  här  tidigare,  
mot vaselin. Det förslaget genererade en besparing på 400 000 har jag för mig.
Operatören fick två biobiljetter. Då kan du tänka dig hur motiverad  man  blir”.
”Det   skulle   absolut   fungera   som   en   sporre   för   mig   och   många   andra   med  
”riktiga”  belöningar”.
”Folk   är   inte   intresserade   av   att   lägga   förslag   som   kanske   sparar   400   000   åt  
företaget och få två biobiljetter  som  tack”.
”Biobiljetter  och  blommor  är  skrattretande”.
(Intervju, operatörer, 120522)
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Vid intervjuer med tjänstemännen är inställningen till belöningssystemet mer positiv.
Samtliga respondenter svarar att uppfattningen är att operatörerna är medvetna om
dagens belöningssystem. Hälften av respondenterna säger sig vara medvetna om att
operatörerna är missnöjda över belöningssystemet, medan de övriga tre respondenterna
inte har något negativt att framföra om belöningssystemet. Under intervjuer med
tjänstemän tillfrågas de om vad de har för inställning till ett förändrat belöningssystem.
Samtliga respondenter ställer sig positiva till ett förändrat belöningssystem för att detta
kan bidra till ökad motivation hos operatörerna. Samtliga respondenter betonar dock att
det ställs stora krav på ett förändrat belöningssystem för att det ska fungera på ett
tillfredsställande sätt och inte kontraproduktivt (Intervju, tjänstemän, 120530).
Vid intervju med TPM-chef talar respondenten om att det tidigare funnits ett
belöningssystem som gav en procentuell, ekonomisk ersättning som grundade sig på
förslagets värde men att detta system försvann 2010. På frågan om dagens
belöningssystem ges en helt annan bild av systemet än vad övriga respondenter anger.
Enligt TPM-chefen beskrivs dagens aktuella som:
”Den   operatör   med   bäst   förslag   under   månaden   erhåller   1000   kr.   De   nio  
förslag  som  är  ”näst  bäst”  erhåller  500  kr  per  person.  Vi  delar  ut  detta  under  
en ceremoni som vi håller för att visa tacksamhet och synliggöra de engagerade
personerna. Vi vill att ceremonin ska vara festlig och att det ska ge status bland
operatörerna att få komma upp på scenen till musik. Vad man sett av tidigare
rent ekonomiska belöningar är att det finns en risk att de fungerar
kontraproduktivt” (Berg, 120529).
Respondenten talar om att belöningssystemet har förändrats på grund av att inte endast
ett fåtal viktiga förslag ska premieras, utan alla förslag som lagts. Denna metod syftar
enligt respondenten till att motivera medarbetarna enligt den japanska filosofin. TPMchefen är nöjd med dagens belöningssystem, men menar ändå att det går att förbättra
systemet för att skapa ett system som gynnar alla parters intressen vore positivt.
Respondenten menar att en kompromiss bör göras i utformningen av
förslagsverksamheten grundat på olika personlighetstyper. På så vis går det att skapa en
väl fungerande förlagsverksamhet då det inte går att göra alla operatörer nöjda genom
att bara antingen ge fria tyglar och verktyg för förbättringsarbetet på egen hand, eller att
styra arbetet hårt och endast locka med belöning (Berg, 120529).
Operatörer får  vid   intervju  svara  på  frågan  ”vad  ska  förändras   för  att  du  ska  lägga   fler  
förslag i framtiden som gäller både tidsbesparing, kostnadsminskningar  och  ergonomi”?
(Frågeformulär, Bilaga 1). Respondenterna svarar att anledningen till att denna
förslagstyp är sällsynt idag kan vara på grund av missnöje över belöningssystemet.
Samtliga operatörsrespondenter är överens om att belöningssystemet måste göras om
för att fler besparande förslag ska läggas i framtiden. Respondenterna påtalar även att
processtiderna måste förkortas och att engagemanget från ledningen måste öka
(Intervju, operatörer, 120522).
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4.9 Möten
De sker löpande möten, förbättringsforum, som berör förslagsverksamheten vid
monteringsbanan varje onsdag klockan 14.20 och provbänkarna varje tisdag klockan
15.00. Dessutom sker förbättringsforum för den logistiska funktionen vid en annan
tidpunkt. Förbättringsforumen är alltså uppdelade mellan de olika avdelningarna och i
vissa fall även funktionellt uppdelade inom avdelningarna.
Vid förbättringsforum ska TPM, produktionstekniker och förbättringsansvariga delta
samt ansvariga personer för funktionerna teknik, underhåll, el med flera.
Förbättringsforum leds av en TPM-ansvarig som vanligtvis är den som tar upp förslagen
från lådan och läser upp dem högt. De deltagande personerna ska delta för att snabbt
kunna avgöra om förslaget är genomförbart, hur lång tid det tar att genomföra och att
förbereda ansvariga för respektive funktion vilka resurser de kan komma att behöva
bidra med. Genom deltagande i fem förbättringsforum har kunskap inhämtats om
forumens struktur, deltagande samt positiva- och negativa egenskaper. Dessa
förbättringsforum representeras nedan genom att visa hur många från varje område som
varit närvarande.
Målbild
15/5
22/5
23/5
29/5
30/5
12/6

Produktionstekniker: Förbättringsansvarig:
3-5
4
5
1
3
0
4
4
Inställt
3
3
2
3

Funktionsrepresentant:
3
0
0
0
2
0

Som tabellen visar är deltagandet lågt på förbättringsforumen, speciellt vad gäller
representanter från funktionerna.
Vid förbättringsforum ska förslag utvärderas för att besluta om det är av typen Quick
Kaizen eller Standard Kaizen. Beroende på vilken av dessa kategorier förslaget tillhör,
ser genomförandeprocessen olika ut. Det är dock svårt att förstå vad som egentligen
skiljer mellan processerna då det inte går att hitta lättillgänglig information eller få ett
tydligt svar från respondenter gällande detta. Utöver detta finns det inte någon tydlig
struktur eller ansvarsfördelning för forumet. Efter förbättringsforum är det upp till den
eller de personer som tagit på sig ansvaret för att arbeta med förslaget att ta tid från
ordinarie arbetsuppgifter och ägna tid till förbättringsförslaget. Sedan diskuteras läget
för förbättringen vid nästföljande förbättringsforum.
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Figur 10. Förbättringstavla för arbetsprocess, bana

Figur 11. Förbättringstavla för arbetsprocess, bänk

4.10 Förbättringsstopp
Varannan fredag genomförs ett så kallat förbättringsstopp vid monteringslinan. Under
detta stopp stannar produktionen av växellådor upp under en timme och operatörerna
ska under denna tid ägna sig åt förbättringsaktiviteter medan underhållsarbete utförs på
banan. Detta arbete kan innebära såväl förbättringar som rent underhåll och
reparationer. Operatörerna ska diskutera förslag som kommit in och avgöra vilka av
dessa som ska genomföras på egen hand och vilka förslag som ska lyftas till
förbättringsforum. Arbetet ska skötas helt självständigt av operatörerna och de ska
gruppera sig taktlagsvis. Arbetet leds av den förbättringsansvarige i respektive taktlag
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och detta arbetssätt ska även användas vid oplanerade produktionsstopp då det inte finns
något arbete att utföra enligt de vardagliga rutinerna.
Operatörerna anser att de under förbättringsstoppen får tid att arbeta med förbättringar
på ett positivt sätt, men antyder att det är långt emellan dessa förbättringsstopp då de
infaller en gång var fjortonde dag. Operatörerna nämner att det är svårt att hinna arbeta
med förbättringar mellan förbättringsstoppen eftersom det ordinarie arbetet kräver
uppmärksamhet hela tiden. Det är endast de förbättringsansvariga operatörerna som
anser sig kunna arbeta med vissa förbättringar mellan förbättringsstoppen (Intervju,
operatörer, 120522).

4.11 Målsättning
Målsättningen med förbättringsarbetet på Volvo Powertrain är kvantitativ och innebär
att varje medarbetare inom organisationen ska lägga 17 förbättringsförslag per år
(Ekstrand & Härdfelt, 120508). Målsättningen återfinns genom en mindre notis på en av
tre studerade förbättringstavlor.
Målsättningen tycks inte vara allt för spridd bland operatörerna. Vid intervjuer säger
alla respondenter att de vet att det finns en målsättning som innebär ett visst antal
förslag per person och anställd, men de vet ofta inte årets specifika målsättning. På
frågan  ”Känner  du  dig  pressad  att  lägga  förbättringsförslag”  svarar  fyra  respondenter  att  
de inte känner någon press, medan de övriga tre känner en press från cheferna då de
”ständigt   påminner   hur   viktigt   det är   med   förbättringsförslagen”. Respondenterna är
även överens om att det inte finns någon nämnvärd tävling mellan taktlagen, men en
operatör talar om dokument som visar siffror på hur många förslag respektive taktlag
har lagt, vilket stressar de andra lagen. Samma operatör nämner även att denne tror att
tävlingen skulle bli större om det   fanns   ”riktiga   belöningar” (Intervju, operatörer,
120522).
Tre av de intervjuade tjänstemännen är övertygade om att operatörerna känner en viss
press att lägga förbättringsförslag, medan två respondenter är mer tveksamma och en
respondent tror inte att det förekommer några stresskänslor kring förslagsverksamheten.
Vid samtal med tjänstemän talar de i viss mån om att kvantitativ målsättning är bra
eftersom det skapar engagemang (Intervju, tjänstemän, 120530). Även TPM-chefen
anser att den kvantitativa målsättningen är positiv då alla förslag ska premieras enligt
grundprincipen i Kaizen (Berg, 120529). Fem av sex tjänstemän tycker att det ändå bör
utvecklas nya mål där kvalitativa faktorer är i fokus för att öka kvaliteten på förslagen.
Många menar att en kvantitativ målsättning eventuellt skapar engagemang hos
operatörerna, men att denna målsättning även bidrar till att många förslag läggs för att
nå målet, vilket leder till en låg kvalitet på förslagen då det ofta handlar om att
exempelvis   ”märka   om   lådor”.   Vissa   respondenter   nämner   att   det   vore   positivt   med  
målsättning på gruppnivå istället eftersom förslagen inte är jämt fördelade över
operatörerna. Målsättning på gruppnivå   skulle   på   så   vis   lyfta   ”resultatfokus”   från  
individer som lägger få förslag, till hela grupper (Intervju, tjänstemän, 120530).
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4.12 Motivation
Intervjuer med operatörer ger uttryck för en motivationsproblematik som grundar sig i
belöningssystem och processtider. De återkommer kommentarer gällande att
belöningarna tidigare var väldigt motiverande medan dagens ceremonier med
biobiljetter som pris inte är det minsta motiverande. Många av respondenterna talar om
att det finns operatörer som bär på förslag som inte läggs fram på grund av
motivationsbrist då det tar lång tid att genomföra förslagen, men framför allt, att det inte
lönar sig rent belöningsmässigt (Intervju, operatörer, 120522). Tjänstemännen anser att
operatörerna i allmänhet är engagerade men att detta ändå varierar tämligen kraftig
mellan olika individer (Intervju, tjänstemän, 120530). Intrycket under de empiriska
studierna är att operatörerna är engagerade i sitt arbete.

4.13 Dokumentation
Under studierna vid Volvo Powertrain har dokumentation om förslagsverksamheten
sökts. Det har dock inte gått att finna något konkret, lättillgängligt material som
beskriver hur förslagsverksamheten ska fungera med möten, deltagare och
uppföljningar, men även hur kategorierna Quick Kaizen och Standard Kaizen hanteras
och hur ansvar och arbetsprocess ser ut. Den dokumentation som hittats innefattar ett
Excel-ark där lämnade förslag finns nedskrivna, samt dess status, förlusttyp, vecka då
förslaget inkom och en kommentar.

Figur 12. Excelblad, inkomna förslag och status. (Volvo Powertrain)
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TPM  har  även  tagit  fram  ett  underlag  som  beskriver  ”Process  vid  förbättringsarbete”.  

Figur 13. Underlag för process vid förbättringsarbete.
(Volvo Powertrain)

Underlaget beskriver hur medarbetarna ska gå tillväga vid processen från idé till
implementerat förslag. Det är ett viktigt dokument, men tycks inte vara uppdaterat efter
det senaste arbetssättet. Detta grundas framför allt på en kommentar från en av
tjänstemännen som vid intervju tittar på dokumentet och kommenterar det som:
”Ja  just  det,  så  här  såg  det  ut.  Ja  jag  ser  nu  att  det  saknas  några  steg  här….”.
(Intervju, tjänstemän, 120530)
När samma dokument visas i samband med intervjuer med övriga tjänstemän är det ett
flertal respondenter som inte är bekanta med detta.
Vid studie av förbättringstavlor vid bana och bänk återfinns ett fåtal dokument i
närheten av tavlorna. På banans förbättringstavla finns ett Excelark som visar alla
förslag som kommit in under veckorna fem till nio. När arket studeras närmare visar det
sig att totalt 41 förslag är lagda under perioden. Av dessa är endast fem förslag
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grönmarkerade, vilket innebär att de blivit realiserade. De övriga 36 förslagen har
antingen inte blivit genomförda ännu, eller blivit nekade.
Vid vidare studie av tavlan hittas ett dokument längst ner i vänstra hörnet på denna. Det
är   en   lista   på   ”kontakter   för   förbättringsjobb   inom   monteringen”.   Kontaktuppgifterna  
går till teknik, verktyg, svets, anläggning, TPM, logistik och WPO.

Figur 14. Dokument, baksida
på förbättringstavla
Figur 15. Dokument, kontaktuppgifter &
nytta/kostnadsunderlag

Dokumentet med kontaktuppgifter återfinns endast på en tavla av de tre som har
studerats.   Samtliga   tavlor   saknade   dokumentet   ”process   för   förbättringsarbete”.   På  
provbänkens förbättringstavla återfanns ett dokument som visar målsättningen för antal
förslag per arbetare vilket uppgick till 18 förslag. Det finns dock tveksamheter gällande
dokumentets aktualitet. Vid intervju med tjänstemän talas det om en kvantitativ
målsättning på 17 förslag medan dokumentet tyder på 18 förslag. Detta är förvirrande
och visar att dokument och vedertagen uppfattning inte stämmer överens. I detta
dokument fanns även att läsa hur många förslag som inkommit under 2012. Vid
intervjuer med operatörer nämner flera respondenter att det saknas rutiner i dagsläget
och att det bör utvecklas rutiner för överlämning samt för kommunikation för att
förbättra förslagsverksamheten och skapa en säkerhet i processerna (Intervju,
operatörer, 120522). Även responderande tjänstemän talar om brist på rutiner, framför
allt gällande kommunikation. Den bristande dokumentationen bekräftas vid intervjuer
med tjänstemännen då de ombeds beskriva hur processen ser ut vid förbättringsarbete
och förslagsverksamhet. De beskrivningar som respondenterna ger varierar, vilket
antyder att det inte finns fastslagna rutiner för processen (Intervju, tjänstemän, 120530).
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4.14 Utvärdering
Utvärdering som går att finna i dagsläget är enbart den som finns i Excel-arket, vilken
endast innehåller status på förslaget. Utvärderingar av förslagens resultat i form av
funktion och kostnad/besparingssiffror saknas helt. I dagsläget saknas alltså rutiner för
hur utvärderingar av tidigare genomförda förbättringar ska fungera, dokumenteras samt
göras tillgängliga för berörda medarbetare. TPM-chef menar att hela systemet måste
godkänna förbättringarna för att visa att dessa är genomförda, vilket innebär att det bör
finns underlag för vad som är genomfört men trots detta menar respondenten att
datainsamling och konkret utvärdering alltid kan bli bättre (Berg, 120529). Konkreta
utvärderingar av förbättringarnas resultat tycks saknas i dagsläget.

4.15 Logistik
För att skapa förståelse för hur logistikavdelningen arbetar med förbättringsverksamhet
genomfördes intervju med områdeschefen över logistikavdelningen. Respondenten
menar att Logistik ser monteringen som en kund vilket innebär ett ansvar att hela tiden
försörja monteringslinan med material. Om det uppstår problem i materialförsörjningen
ska Logistik arbeta med att åtgärda detta. Respondenten anser att materialförsörjningen
fungerar tämligen bra i dagsläget och att de problem som ofta uppstår beror på saldofel
som en följd av att säkerhetsnivåerna, miniminivåerna då systemet ska varna för att ett
material börjar ta slut, sänktes under lågkonjunkturen 2008-2009 för att på så sätt
möjliggöra lagerminskningar på materialsidan. Idag pågår ett arbete att arbete att höja
dessa säkerhetsnivåer men att det är en enligt respondenten en tidskrävande process
(Kögl, 120711)
För att kontinuerligt förbättra verksamheten arbetar Logistik med förbättringar och
förslagsverksamhet på samma sätt som monteringen. Logistik har förbättringsstopp
samtidigt som monteringen och anordnar förbättringsforum en gång i veckan.
Ansvarsfrågan är i dagsläget oklar men respondenten nämner att det är
produktionsteknikerna som håller i förbättringsforum. Respondenten menar att Logistik
och montering har mycket lite kontakt i förbättringsarbetet och exemplifierar detta med
att Logistik inte vet de minsta om vilka förbättringar som är aktuella på monteringen
och troligtvis är insikten bristfällig även åt motsatt håll. Respondenten anser vidare att
takten på förbättringsarbetet är allt för låg på logistikavdelningen vilket kan bero på att
det är tämligen svårt att lägga förslag på logistikområdet. Ofta inbegriper en förbättring
på logistik även en annan avdelning vilken fungerar som kund, exempelvis
monteringen. Av denna anledning menar respondenten att det vore bra med en
annorlunda uppdelning av organisationen (Kögl, 120711). Vid intervju med operatörer
betonar de att materialförsörjningens funktion varierar. Samtliga respondenter anser att
det har blivit en förbättring på senare tid men att det ännu inte fungerar helt
tillfredsställande. Respondenterna anser att orsaken till logistikrelaterade problem är
problem i höglager, datorrelaterade problem samt i vissa fall även bristande
uppmärksamhet från logistiks sida (Intervju, operatörer, 120522).
I dagsläget är belöningssystemet detsamma för logistik som för monteringen och detta
system anses vara ett hinder i förbättringsarbetet då medarbetarna enligt respondenten
undviker att lägga förslag om de inte får något för det. Detta till trots anser Kögl
(120711) att engagemanget hos medarbetarna, vilka består av 60 % inhyrd personal, är
mycket bra och att de är duktiga i sitt arbete och trevliga att arbeta med
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För att tydliggöra de problemområden som uppmärksammats under den
mikroetnografiska studien som genomförts sammanfattas dessa problem under
respektive område i nedan följande text.

5.1 Organisation och ansvar
Dagens organisation runt förbättringsarbete och förslagsverksamhet på
tjänstemannanivå saknar formell struktur och lättillgänglig dokumentation vilket gör att
det är svårt att skapa en bild över organisationen. Organisationen som avser gruppering
av operatörer och taktlag på golvet är tydligare, och denna organisation är funktionellt
uppdelad vilket innebär att monteringen, provbänkarna och Logistik alla har ett eget
förbättringsforum. Ett ytterligare problem i och med att organisationen är oklar, där
ledningen inte tydligt visar på vikten av förbättringsarbetet, är det bristande
engagemanget hos funktionernas ansvariga. Operatörerna känner då att de inte får något
gensvar för sitt nedlagda arbete i och med att funktionernas ansvariga inte deltar vid
förbättringsforum, vilket i sin tur leder till en förlängd process. Respondenterna vittnar
om att ansvaret gällande förbättringsarbetet är mycket oklart då alla intervjuade
personer ger olika svar på frågan. De empiriska studierna som genomförts har inte
heller gett någon klar bild av vem som bär ansvaret för förbättringsarbetet på olika
nivåer vilket tyder på en oklar eller obefintlig ansvarsfördelning. Detta innebär troligtvis
även att det är en lång process för ett förslag att få ekonomiska resurser då detta är
nödvändigt samt att den otydliga ansvarsfördelningen   medför   att   förslag   ”hamnar  
mellan  stolar”  vilket  förlänger  förslagets  process  betydligt.

5.2 Arbetssätt
Arbetssättet vid förslagsverksamheten är ineffektivt, ofta beroende på oklara
tillvägagångssätt. Genom att många inlämnade förslag som hamnar i förbättringsforum
är ofullständiga eller av en typ som operatörerna ska arbeta med själva och därmed
skickas fram och tillbaka mellan operatörerna och produktionstekniker blir processtiden
från idé till implementering lång. Förbättringsforumen används då till att välja ut
ofullständiga eller enklare förslag som skickas tillbaka till operatörerna för
komplettering eller realisering, istället för att fokusera på de mer komplexa förslag vars
genomförande kräver uppmärksamhet från produktionsteknikerna. Det tycks saknas en
samsyn i organisationen gällande hur förbättringsarbetet ska prioriteras vilket leder till
att vissa medarbetare prioriterar bort förbättringsaktiviteter till förmån för andra idéer.
Ett konkret exempel på detta är att förbättringsforum ofta saknar deltagare från berörda
funktioner vilket försvårar förståelsen för vad förslagen gäller och resursbristen som
råder i funktionerna gör att realiseringen av förslagen stannar upp. Dagens arbetssätt
med långa processtider innebär minskad motivation hos operatörerna vilket innebär att
de lägger färre förslag än vad som vore möjligt med en väl fungerande process.
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5.3 Målsättning
Dagens målsättning är välkänd hos tjänstemännen men något mindre bekant hos
operatörerna, vilket innebär att det saknas en samsyn hos medarbetarna inom
organisationen. Bristande underlag och kommunikation är troligtvis även orsaken till att
uppfattningen gällande målsättning skiljer sig beroende på vem som tillfrågas.
Operatörerna är osäkra på målsättningen, tjänstemän är överens om att årets målsättning
är 17 förslag och det dokument som beskriver målsättning och som sitter på en av
förbättringstavlorna visar att 18 förslag är gällande. Dagens kvantitativa målsättning
skapar inte den styrning av förslagstyper som vore möjligt med fler och mer kvalitativa
mål.

5.4 Rutiner
Ett stort problem gällande förslagsverksamheten vid Volvo Powertrains anläggning i
Köping tycks i dagsläget vara bristande kommunikation, samt avsaknad av fasta rutiner
och dokumentation eller tillgängligheten av detta. Under den minietnografi som har
genomförts har ett flertal brister i dokumentation och rutiner upptäckts. Dels har det inte
varit möjligt att få fram önskat material och dels har intervjuade medarbetare talat om
brister.

5.4.1 Kommunikation
Idag saknas det rutiner för hur kommunikationen ska fungera i och omkring
förbättringsarbetet. Det finns ingen tydlig dokumentation som visar hur operatörerna
ska gå till väga vid en kontakt med en servicefunktion, och det finns inte heller några
direktiv gällande hur kommunikation mellan taktlag och mellan skift ska fungera vid
införande av förbättringar. Det är viktigt att alla berörda medarbetare får samma
information om förändringar, för att produktionen inte ska påverkas negativt vid
implementering av dessa.

5.4.2 Utvärderingar
I dagsläget saknas rutiner för hur utvärdering av tidigare genomförda förbättringar ska
fungera, dokumenteras och komma medarbetarna till dels. Detta är en stor nackdel då
det medför en svårighet att memorera tidigare misstag som gjorts, samt lära sig något av
dessa, för att på så sätt förbättra den framtida processen.

5.4.3 Underlag
Vid studie av förbättringstavlor vid bana och bänk återfinns endast ett fåtal dokument i
närheten av tavlorna. På banans förbättringstavla finns ett Excelark som visar alla
förslag som kommit in under veckorna fem till nio vilket visar att endast fem förslag har
blivit realiserade. De övriga 36 förslagen har antingen inte blivit genomförda ännu, eller
blivit nekade, och detta är mycket dålig uppmuntran för operatörerna då det blir tydligt
att endast en liten andel av de inlämnade förslagen blir realiserade och att processen är
ineffektiv. Vid studier av dokumentationen kring förbättringsarbetet återfinns även ett
dokument som innehåller kontaktuppgifter till olika funktioner. Detta är ett tydligt
dokument, men det saknas bild på kontaktpersonerna vilket skulle underlätta för nya
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operatörer att ta en personlig kontakt. Det saknas även en kontaktperson som står som
”totalansvarig”  för  förbättringsarbetet.  
För att alla anställda vid Volvo Powertrains anläggning i Köping ska arbeta med
förbättringsarbetet på samma sätt är det viktigt att det finns lättillgänglig information
om vilka rutiner som gäller förbättringsarbetet, vilket saknas i dagsläget. Under de
empiriska studierna har endast två dokument framkommit. Ett av dessa dokument
beskriver processen vid förbättringsarbetet och ger en bra vägledning i hur processen
fungerar, men enligt en tjänsteman är inte dokumentet uppdaterat enligt de senaste
arbetssätten. Det andra dokumentet innehåller en lista med kontaktpersoner. Det saknas
underlag gällande belöningar, ansvar, hur och var underlaget ska finnas tillgängligt, hur
Quick Kaizen-blanketten ska skrivas, hur förslag ska realiseras samt hur
förbättringsforum ska fungera och vilka som ska delta vid dessa.

5.5 Belöningar
Det råder i vissa fall delade meningar om belöningssystemet. Operatörer och tjänstemän
har en tämligen gemensam uppfattning gällande hur systemet fungerar i och med
ceremonier och biobiljetter som belöning. Operatörerna anser att dagens system är
omotiverande och att systemet som fanns tidigare med en procentuell andel av första
årets besparing var bättre, då ekonomisk ersättning kunde erhållas för en bra förbättring.
Även tjänstemännen talar om negativa effekter av dagens system, vilket innebär att
operatörerna inte motiveras att lägga lönsamma förslag. Tjänstemännen är överens om
att det tidigare systemet hade nackdelar i och med att de stora belöningarna innebar att
operatörer behöll idéer för sig själva. Ledningen är av uppfattningen att dagens system
fungerar bra då innovatörerna uppmärksammas och får ett erkännande från ledningen,
genom en ceremoni varje månad där det delas ut blommor och en mindre gåva, samt att
personen   blir   fotograferad   för   att   sedan   figurera   på   planscher   som   visar   ”månadens  
förbättring”. Ledningen anser att denna typ av erkännande ska vara tillräcklig som
motivation enligt grundprincipen i Kaizen. Ett stort problem med det aktuella
belöningssystemet är att det saknas dokumentation för vad som faktiskt gäller.
Operatörer och tjänstemän talar endast om biobiljetter och ceremonier medan TPM-chef
talar om mindre ekonomisk ersättning. Detta tyder på att bilden av belöningarna går isär
och att missuppfattningar är vanliga.

5.6 Kommentar
Sammanfattningsvis går det att konstatera att studier av tillgången på dokumentation
tyder på brister i underlag och dokumenterade rutiner. Dokumentationen upplevs vara
bristfällig, ouppdaterad och svår att finna. Det tycks inte finnas några rutiner för vilka
dokument som ska upprättas och hållas uppdaterade och inte heller hur dessa dokument
ska göras tillgängliga för de berörda arbetarna. De problemområden som
uppmärksammats under arbetets gång visar att förbättringsverksamheten måste
struktureras upp för att skapa en samsyn inom organisationen, vilket tycks saknas i
dagsläget. Det är nödvändigt att förändringar görs i nära koppling till relevant litteratur
inom området för att utnyttja den kunskap som redan provats och utvärderats i
praktiken.
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6 Förbättringar
Litteraturen vittnar om att förbättringsarbete är en av de viktigaste faktorerna för
organisationens långsiktiga lönsamhet. Förbättringsarbetet bör ledas av en ledare som
fungerar som är ansvarig för de projektmöten som hålls och de aktiviteter som pågår,
samt att ledaren ska ansvara för det kontinuerliga arbetet med förbättringar.
Förbättringsarbetet kan med fördel skötas i projektform med en utsedd projektledare
där ett målinriktat arbete ska utföras och resurser i form av tid och ekonomi avsättas.
Arbetet med förbättringar måste tas på allvar av hela organisationen och teorin
betonar vikten av en rimlig målsättning för att motivera medarbetarna och för att alla
inblandade ska sträva åt samma håll. Motivationshöjande åtgärder i form av attraktiva
belöningssystem ger incitament för att arbeta med förbättringsarbetet och kollektiva
belöningar förespråkas för att främja samarbete.

6.1 Allmänt
Det förbättringsarbete som bedrivs vid Volvo Powertrain i Köping bygger på att
ständigt förbättra verksamheten utifrån de verktyg och begrepp som hämtats tämligen
direkt från Kaizen, det område i det japanska produktionssystemet Lean som bygger på
ständiga förbättringar. I dagsläget kan förbättringsarbetet på Volvo Powertrain i Köping
ses som en hybrid mellan japanska Kaizen och den svenska motsvarigheten, SF. Det
aktuella sättet att arbeta med förbättringar tycks, genom hybriditet och bristande
underlag, innebära att många av de positiva delarna i respektive arbetssätt har fallit bort.
Eftersom tjänstemän inte anser sig ha tid och resurser att ansvara för allt
förbättringsarbete på egen hand är det omöjligt att arbeta efter den japanska Kaizenfilosofin då denna kräver att operatörer endast lämnar förslag till tjänstemännen som
sedan ska utvärdera och realisera förslagen utan hjälp från operatörerna. De intervjuer
som genomförts under arbetets gång visar att operatörerna har en inställning till
förslagsverksamheten som antyder att det finns stora möjligheter till att betydligt fler
förslag kan läggas i framtiden, under förutsättning att operatörerna blir tillräckligt
motiverade till detta.

6.1.1 Kultur
För att motivera förändringar i dagens förbättringsarbete och förslagsverksamhet krävs
det insikt i de kulturella skillnader som råder mellan Sverige och Japan, och som
försvårar en direkt applicering av Kaizen på en västerländsk verksamhet. Vid studier av
förbättringsarbetet i Köping upplevs inte arbetet med att grundligt modifiera det
japanska förbättringsverktyget varit prioriterat då arbetssättet i dagsläget ändå är mycket
likt japanska Kaizen. Genom de stora kulturskillnader som råder mellan Sverige och
Japan är det näst intill omöjligt att överföra systemet rakt av till de svenska
förhållandena. Aoki (2008) samt Elg et al (2007) menar att verktyg och metoder som
används i förbättringsarbetet är lätta att sprida mellan kulturer och organisationer,
medan organisationsstruktur och former för förbättringsarbetet måste anpassas efter den
rådande kulturen utifrån de kända Kaizenrelaterade begreppen. Detta betonar teoretiskt
vikten av en anpassad förbättringsverksamhet. Då Volvo är ett globalt företag är det
även viktigt att beakta skillnader i kultur mellan olika länder och utifrån detta utforma
systemet lokalt.
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I Köping består en stor del av operatörerna av inhyrd personal, som genom sin
anställningsform har en relativt osäker anställning, medan det i Japan har varit mycket
vanligt med så kallad livstidsanställning för arbetarna. Denna japanska
livstidsanställning ger en stor trygghet för den enskilde arbetaren vilket troligtvis även
ger medarbetaren en känsla av stor delaktighet i företaget, vilket leder till motivation att
engagera sig i det vardagliga arbetet i allmänhet och arbete som leder till en utveckling
av företaget, förbättringsarbetet, i synnerhet (Oudhuis & Olsson, 2011). Under de
senaste åren har livstidsanställning som anställningsform minskat i Japan vilket
återspeglas i att medarbetarna inte längre är motiverade att utföra olika typer av arbete
utanför betald arbetstid (Nilsson, 1999. S 16). Därför har motiverande belöningssystem
fått en allt viktigare roll i förbättringsarbetet. Detta talar för att motiverande
belöningssystem måste utformas även vid Volvo Powertrain för att skapa engagemang
hos medarbetarna beträffande förbättringsarbetet.
I den japanska kulturen förekommer det näst intill alltid långa arbetsdagar med osäker
tid för hemgång samt helgarbete, och en ledig helg ses som en förmån, medan det i
västvärlden är betraktat som en rättighet. Detta skapar troligtvis en annorlunda syn på
arbetet och den enskilde medarbetarens betydelse för företaget än den rättighetsstyrda
arbetspolitiken med stor facklig inblandning i Sverige. Den svenska arbetaren prioriterar
familj och fritid framför arbetet, till skillnad från den japanska arbetaren som prioriterar
arbetet i första hand. Detta innebär att den svenska arbetaren i högre grad kräver
motiverande åtgärder för att engagera sig i arbete som inte ingår i de ordinarie
uppgifterna, än den japanska kollegan. De kulturskillnader som är betydelsefulla för
individen talar för att den svenska arbetaren genom sin kreativitet, förmåga att
ifrågasätta samt vilja att känna delaktighet, kan utföra ett bättre arbete med förbättringar
än den japanska kollegan, vilken har stor auktoritetsrespekt, är rädd att göra misstag och
har en rädsla att tappa ansiktet, vilka kan anses vara negativa egenskaper vid
förbättringsarbete. Överföring av koncept liknande Kaizen, från en kultur till en annan,
kan leda till misslyckande om inte konceptet modifieras efter den aktuella
organisationen, vilket kan ta lång tid. Exempelvis tog arbetet med att skapa Lean
production vid biltillverkaren Toyota flera årtionden att genomföra eftersom det kräver
mycket stora förändringar från den traditionella organisationen (Karlsson & Åhlström,
1995).

6.2 Organisation och ansvar
Vid presentationen av de för Sverige utvecklade verktygen för förbättringsarbete syns
tydliga tecken på att svenska företag kan arbeta framgångsrikt med ständiga
förbättringar. Det tycks dock vara en nödvändighet att skapa en företagsutvecklad
modell för förbättringsarbetet utifrån Ständiga Förbättringar - SF. För att skapa en väl
fungerande förslags- och förbättringsverksamhet är det viktigt att beakta de nedan
angivna faktorerna. Utifrån det verktyg för förbättringar som använts på Saab
synliggörs vikten av att förbättringsarbetet kontinuerligt kontrolleras och inte kan pågå
av egen kraft och utan motiverande belöningar.
De intervjuer som genomförts visar att samtliga respondenter har en mycket oklar bild
över ansvaret hos alla berörda medarbetare. Denna oklara bild tycks medföra att
realiseringsprocesserna blir långsamma då operatörer och tjänstemän inte vet vem de
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ska prata med vid frågor. Ansvarsfördelningen är även oklar vid förbättringsforum, och
deltagande vid förbättringsforum visar att organisationen är ostrukturerad då det inte
finns några givna roller vid arbete med förbättringar. Det är näst intill alltid oklart vem
som ska göra vad och detta återspeglas vid intervjuer med tjänstemän.
För att skapa möjligheter att utnyttja den kompetens som finns inom organisationen är
det viktigt att korta processtiderna från idé till implementering. För att organisationen
ska vara anpassad för förbättringsarbete krävs det att vissa villkor uppfylls. Det är
viktigt att organisationen möjliggör omprioriteringar i arbetsprocessen samt att det finns
reservresurser tillgängliga för att användas till bland annat förbättringsarbete. I de fall
reservresurser saknas och alla tillgängliga resurser går åt till till den dagliga
produktionen försvåras förbättringsarbetet väsentligt (Lillrank et al., 2001).
Genom att förändra organisationen samt det sätt som förbättringsarbetet organiseras på,
kan en stor del av processtiden minskas. Organisationen kring förbättringsarbetet ska
separeras från den ordinarie organisationen och bedrivas i en parallell organisation (Elg
et al., 2007) och utformas för att ansvaret till stor del ska ligga på operatörerna,
samtidigt som belöningssystemet ska vara utformat för att motivera medarbetarna till
detta. Genom att ha en tydlig och väldokumenterad organisation underlättas kontakt
mellan berörda medarbetare och andra personer i organisationen då ansvarsfördelning
och arbetsgång blir tydligare. För att skapa en parallell organisation för
förbättringsarbete och förslagsverksamhet krävs det vissa organisatoriska förändringar.
Därför ska en del av förbättringsarbetet bedrivas i projektform, med en av ledningen
utsedd projektledare som fungerar som huvudansvarig för förbättringsarbetet vid
avdelningen.
Den person som fungerar som projektledare för avdelningens förbättringsarbete ska
kunna svara operatörerna på frågor av enklare karaktär, som har med de förslag som
operatörerna själva realiserar att göra (Galbraith, 2004). Projektledaren ska tilldelas en
budget för avdelningens förbättringsarbeten dit produktionstekniker och operatörer ska
vända sig för att ansöka om ekonomiska medel till förbättringar i de fall då detta är
nödvändigt (Rudd, 2012). Projektledaren ska även ansvara för att utvärdering och
återkoppling sker, samt att aktuell dokumentation finns tillgänglig. Vid intervjuer med
tjänstemän har de i sex av sju fall uttryck sig positivt kring en förbättringsorganisation
som arbetar mer i projektform (Intervju, tjänstemän, 120530). De operatörer som
fungerar som förbättringsansvariga ska ansvara för att utvärdering av inlämnade förslag
genomförs samt att de Kaizen-blanketter som skickas vidare till förbättringsforum är
fullständigt ifyllda. Förbättringsansvariga ska även samtala med de i förbättringsforum
aktuella förslagsläggarna, för att vid diskussion i förbättringsforum besitta en kunskap
och förståelse för förslaget som är tillräcklig för att kunna förmedla detta till
funktionsansvariga och produktionstekniker. Ledningen ska utse ansvariga medarbetare
inom respektive funktion och dessa personer ska dokumenteras med namn,
telefonnummer och bild för att kontaktuppgifter ska finnas lättillgängliga för företagets
medarbetare.
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Utifrån detta resonemang ska den nya organisationen se ut på följande sätt:

Figur 16. Organisationsschema för förbättringsarbetet i den parallella organisationen

För att medarbetarna ska kunna förbättra arbetsprocesserna krävs det en detaljförståelse
för hela processen, samt en förståelse för beroendet mellan olika avdelningar (Berger,
1997). I dagsläget är förslagsverksamheten funktionellt uppdelad vilket innebär att
monteringsbanan med samtliga stationer har ett förbättringsforum och provbänkarna har
ett eget förbättringsforum. Utöver detta har logistik och förmontering/pressline en egen
förbättringsverksamhet. För att öka förståelsen av beroendet mellan avdelningar samt
underlätta gränsöverskridande kommunikation och öka chansen till en positiv
kunskapsutveckling är det lämpligt att sammanföra personer med olika erfarenhet och
kompetens (Aoki, 2008). Detta görs lämpligen genom att skapa ett samarbete mellan
olika förbättringsforum och därför bör flödesorienterade förbättringsforum
implementeras. Genom att organisera förbättringsforum utifrån en mer flödesorienterad
struktur, enligt SF, kan stationer som påverkar varandra samarbeta för att skapa
förbättringar tillsammans (Nilsson, 1999). Denna flödesstruktur innebär att istället för
att stationer som ligger nära varandra på banan men som inte har specifika problem vid
överlämnandet från en station till en annan har ett gemensamt förbättringsforum, så ska
den nya strukturen syfta till att främja förbättringar i överlämnandet mellan olika
”avdelningar”.  
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Detta innebär att logistik och förmontering, som båda har en nära anknytning till
monteringsbanans första taktlag, bör ingå i ett förbättringsforum tillsammans med
taktlag ett. Genom att organisera på detta sätt främjas kommunikation mellan
”avdelningar”  som  annars  ofta  saknar   insikt  i  den  andres  situation.  I  förbättringsforum  
kan då gemensamma problem lösas på ett smidigare sätt. Vid intervju med
områdesansvarig på logistik belyser respondenten att ett samarbete med
monteringsavdelningen skulle ge många positiva effekter då det är svårt för logistik
själva att förbättra den egna verksamheten då mycket av arbetet har nära anknytning till
monteringen, vilket kräver att även monteringen måste vara med och ge sin syn på de
förbättringsförslag som logistik lämnar in (Kögl, 120711). De intervjuer som
genomförts visar exempelvis att uppfattningen gällande orsakerna till problem vid
materialleveranser skiljer sig mellan operatörer och logistik, vilket tyder på att en ökad
förståelse avdelningarna emellan vore positivt. Genom att använda denna typ av
flödesorienterade struktur kortas processtiden för denna typ av förslag då samtliga
intressenter finns på plats för beslut vid förbättringsforum. En annan positiv effekt vid
ett flödesorienterat samarbete är att områden som primärt inte ses som ett stort problem
vid diskussion mellan två avdelningar visar sig vara större problem än vad som tidigare
varit uppfattningen. Genom ett nära samarbete kan denna typ av problemområden
uppmärksammas och lösas på ett enkelt sätt. Denna typ av flödesorienterade
förbättringsforum kan lämpligen hållas två gånger i månaden vid sidan om de ordinarie
förbättringsforumen.

6.3 Ledning
Ledningen ska stimulera och uppmuntra medarbetarna i samtliga steg för att främja
goda prestationer i förbättringsarbetet (Jekiel, 2011). Detta innebär att ledningen ska ge
belöning och uppskattning till medarbetarna och det är av yttersta vikt att det finns en
samsyn mellan ledning och medarbetare gällande att belöningarna är av samma värde.
Om ledningen ser belöningarna som mer värdefulla än de medarbetare som får ta del av
dessa, fungerar inte belöningarna på ett tillfredsställande sätt och de ses inte som
värdefulla i den organisatoriska kontexten. Uppmuntran från ledningen innebär även att
ledningen avsätter resurser för samtliga deltagare i förbättringsarbetet (Lillrank et al.,
2001). Genom detta agerande visar ledningen på vikten av förbättringsarbetet då olika
nivåer i organisationen prioriterar förbättringsarbetet lika högt. Ledningen ansvarar för
att beakta vilka områden i förbättringsarbetet som ska prioriteras, samt att de verktyg,
utbildningar och aktiviteter som krävs för en ökad medvetenhet hos medarbetarna finns
tillgängliga (Nilsson, 1999, Lillrank et al., 2001). Grundidén med Kaizen är att fokusera
på så väl process som resultat, då resultatet har en direkt koppling till processen (Imai,
1991). Vid intervju med Berg (120529) talar respondenten om att det i dagsläget är i det
närmaste omöjligt att motivera investeringar i processförbättrande åtgärder. Det är
därför viktigt att ledningen i fortsättningen värderar båda dessa kriterier och inte endast
fokuserar på förbättringar som förbättrar resultatet, utan även uppskattar de
processförbättrande förslagen. Ledningen ansvarar även för att skapa förutsättningar för
en lärande organisation och kompetensutveckling hos medarbetarna, vilket innebär ett
ansvar att utveckla ett klimat med samsyn som främjar kompetensutveckling och
förändringar (Börnfelt, 2009, Hansson, 2005). I realiteten innebär detta att ledningen
ska tolerera misstag från medarbetarna då detta skapar lärande, skapa möjlighet för
medarbetarna att lära, samt ge medarbetarna möjlighet att avsätta tid för att planera och
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följa upp det egna arbetet i allmänhet och tid att ägna åt förbättringsarbetet i synnerhet.
Ledningen ska även skapa förutsättningar för intraprenörer att utvecklas. Genom dessa
förutsättningar kan uppfinningsrika personer utvecklas inom organisationen och
medverka till ytterligare förbättringar i framtiden (Hansson, 1988 & 1997). Alla dessa
faktorer medverkar till att skapa en lärande organisation, som är en förutsättning för
överlevnad då faktorerna medverkar till en organisatorisk förmåga att förändras.
De problem som nulägesanalysen påvisat existerar idag beror till stor del på att
ledningen inte tycks ha en utarbetad plan för förbättringsarbetet. Ledning och chefer
önskar lönsamma förslag från medarbetarna (Ekstrand & Härdfelt, 120508) men det
tycks inte vara prioriterat att satsa extra resurser på exempelvis funktioner, vilket krävs
för att förkorta processtiderna. Det är därför nödvändigt att ledningen fattar beslut
gällande vilka resurser som ska avsättas för förbättringsarbetet i samtliga led, samt
skapa rimliga resultatkrav utifrån de dedikerade resurserna.

6.4 Arbetssätt
Utifrån den nya organisationen ska nya arbetssätt utformas. Arbetssätten ska ha en
tydlig koppling till organisationen och de ska dokumenteras och finnas tillgängliga för
samtliga medarbetare.
I Japan är operatörernas uppgift vid förslagsverksamhet att i stor utsträckning endast
lämna förslag, medan förslagsverksamheten i Sverige vanligtvis innefattar ett större
ansvar på operatören och dennes grupp då dessa även ska besluta om vilka förslag som
ska realiseras, samt genomföra dessa (Imai, 1991, Elg et al., 2007). Här blir det tydligt
att det aktuella arbetssättet vid Volvo Powertrain liknar SF då ansvaret till stor del läggs
på operatörerna. Utifrån det nya sättet att organisera förbättringsarbetet som beskrivs
under  ”Organisation  och  ansvar”  kommer även arbetssättet att förändras.

6.4.1 Målstyrning
För att medarbetarna ska lägga förslag som överensstämmer med för ledningen
prioriterade områden ska målstyrning av förbättringsarbetet införas, vilket bör medföra
positiva egenskaper för förslagsverksamheten. Ledningen ska prioritera vilka områden
som ska prioriteras vid förbättringsarbete och därför lämpar sig målstyrning mycket bra
(Nilsson, 1999). Målstyrning innebär att chefer och produktionstekniker tillsammans
med operatörerna i varje taktlag gemensamt ska utarbeta lokala målsättningar som
gäller för de specifika taktlagen. Det ska skapas ett specifikt mål för faktorerna
Säkerhet, Kvalitet, Leverans, Ekonomi och Människa, så kallade SKLEM-mål. För att
underlätta förståelse av målen, samt på ett tydligt sätt möjliggöra visualisering av hur
arbetet   svarar   upp   mot   målen   ska   målsättningen   vara   ”SMART”.   SMART  
målformulering innebär att målsättningen är utformad och formulerad för att vara
Specifik, Mätbar, Accepterad, Realistisk och Tidsatt (Forssblad, 2009). Dessa lokala
målsättningar ska medföra ett klimat där medarbetarna är delaktiga, samarbetar och är
ständigt medvetna om den lokala målsättningen. Delaktighet i målformulering ska öka
medarbetarnas prestation, samt motivation att lägga förslag och driva de aktuella
förslagen som finns. Medvetenhet gällande målsättningen ska medverka till att
medarbetarna blir mer uppmärksamma på möjliga förbättringar och därigenom lägger
förslag inom de prioriterade områdena. I och med målstyrning inom taktlagen kommer
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förbättringsarbetet och förslagsverksamheten att bygga på mer samarbete än tidigare
vilket ger flera positiva effekter, främst mellan operatörerna själva, men även mellan
operatörer, produktionstekniker och funktioner. Vissa operatörer nämner vid intervjuer
att de redan idag samarbetar inom taktlaget vilket tyder på att det nya arbetssättet inte
blir helt främmande för dem (Intervju, operatörer, 120522)
Exempel på målsättning som lämpar sig för målstyrning utifrån SKLEM-faktorer och
SMART-typ:






Säkerhet: Antalet olyckstillbud för taktlag X ska reduceras med 10 % till och
med sista maj 2013.
Kvalitet: Totala antalet kassationer som är relaterade till taktlag X ska
reduceras med 15 % till och med sista maj 2013.
Leverans: Stopp eller väntan i produktionen som beror på taktlag X ska minskas
med 10 % till och med sista maj 2013.
Ekonomi: Taktlag X ska genomföra varierande åtgärder som innebär minskade
kostnader med 5 % till och med sista maj 2013.
Människa: Antalet frånvarotimmar som beror på ergonomiska brister i arbetet
ska minskas med 15 % till och med sista maj 2013.

6.4.2 Begrepp och ny definition
I dagsläget kategoriseras näst intill alla förbättringsförslag som Quick-Kaizen, medan
endast ett fåtal förslag   ses   som   ”Standard   Kaizen”   och   uppdelningen   mellan   dessa  
begrepp är otydlig och godtycklig. Vid intervju med bland andra TPM-chef nämns det
att det aldrig inträffat att ett förslag blivit   kategoriserat   som   en   ”Advanced Kaizen”   i  
Köping (Berg, 120529. Windahl, 2012). Utifrån detta vore det positivt att definiera om
begreppen  ”Quick Kaizen, Standard Kaizen, Major Kaizen och Advanced Kaizen”  som  
används i dagsläget. Eftersom begreppen Major- och Advanced Kaizen inte har
analyserats närmare i detta arbete tas inte någon ny definition av dessa två begrepp upp i
nuläget.
Operatörerna i taktlagen ska i fortsättningen ansvara för att besluta vilka förslag som
ska förkastas, realiseras av operatörerna själv och vilka förslag som ska gå vidare till
förbättringsforum. Den enskilde operatören ska ha befogenhet att genast realisera
förslag som är av mycket enkel typ, utan att ta dessa förslag till ett officiellt urval.
Operatörerna ska ägna sig åt diskussion gällande förslag som inkommit vid stopp i
produktionen samt vid förbättringsstopp. Om denna tid inte är tillräcklig ska ledningen
skapa ytterligare förutsättningar för arbete med förbättringar. De förslag som ska
realiseras av operatörerna själva ska betecknas som Quick Kaizen, medan de förslag
som realiseras via förbättringsforum ska betecknas Standard Kaizen. Detta innebär även
att det som idag benämns Standard Kaizen i fortsättningen blir Major Kaizen och det
som idag benämns Major Kaizen övergår till att kallas för Advanced Kaizen. Utifrån
kommentarer om att Advanced Kaizen aldrig har förekommit i Köping så dras
slutsatsen  att  det  inte  finns  några  problem  med  en  omdefinition  då  begreppet  ”Advanced  
Kaizen”  inte  fyller  någon  egentlig  funktion.
Quick Kaizen är av processinriktad karaktär vilka underlättar det dagliga arbetet genom
exempelvis märkning av lådor och verktyg med mera, vilket ska realiseras på egen hand
av operatörerna själva. Standard Kaizen är av mer komplex- och resultatorienterad
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karaktär vilket innebär att mer styrning och resurser krävs, både i form av ekonomiska
resurser samt tid från produktionstekniker och funktioner. Standard Kaizen är således
processen för att realisera de förslag som kommer in i och med taktlagets målstyrda
arbete. I och med att det målstyrda arbetet ligger till grund för Standard Kaizen är det en
grupp operatörer som lagt fram förslagen och det är denna grupp operatörer som ska
fungera som drivande i realiseringen av förslaget med hjälp av produktionstekniker och
projektledare. Då Standard Kaizen bearbetas gemensamt i förbättringsforum av
produktionstekniker, funktionsansvariga och operatörer är det möjligt att snabbt få de
resurser som krävs för genomförandet.
Denna uppdelning har stora likheter med teorin angående de två kriterierna process
respektive resultat (Imai, 1991). Genom detta arbetssätt kombineras P- och R-kriterier
vilket anses vara en avgörande faktor för att ständiga förbättringar ska fungera i
västvärldens kultur. För att mäta P-kriterier är det lämpligt att studera faktorer som
exempelvis antal möten som hålls, deltagarfrekvens, antal lösta problem och antal
inlämnade förslag. R-kriterier som lämpar sig att mäta kan vara kvalitet, kostnad, ledtid
och säkerhet (Imai, 1991). Denna utformning av arbetssätt liknar även det som används
i den svenska varianten av Kaizen, SF (Nilsson, 1999).

6.5 Rutiner och dokumentation
Utifrån den uppmärksammade bristen på dokumentation betonas vikten av både den
explicita och implicita processen. Processerna formar en struktur i organisationen
genom att kombinera bland annat ansvarsbeskrivningar och dokument som beskriver
rutiner, med hur processen utförs rent praktiskt. Det inträffar ofta att medarbetare som
utför en viss uppgift gärna omtolkar eller glömmer vad som står i officiella dokument,
men att dessa dokument ändå är viktiga för organisationen (Ellström, 2010). Det är
viktigt att de i förbättringsarbetet involverade medarbetarna förstår vilka krav som finns
på dem och dessa krav förmedlas genom kommunikation och lämplig dokumentation
(Lillrank et al., 2001). Kommunikation är avgörande för förbättringsarbetets resultat och
därför är det viktigt att det finns väl utvecklade rutiner för kommunikationen inom
organisationen (Aoki, 2008).
Vid de intervjuer som genomförts under arbetets gång har respondenterna ofta gett en
känsla av att full insikt i förbättringsarbetet saknas. För att förslagsverksamheten ska
fungera på ett effektivt sätt samt skapa motivation hos medarbetarna, ska tydliga rutiner
och dokumentation som skapar en gemensam förståelse hos alla inblandade inom
organisationen skapas. Det är viktigt att återkoppling sker av de uppnådda resultaten
(Hansson, 1988 & 1997). Dokumentation och rutiner ska omfatta de nedan beskrivna
områdena.

6.5.1 Arbetssätt
För att medarbetarna som är involverade i förslagsverksamheten ska bli säkra i arbetet
är det viktigt att klargöra när arbetet ska fokuseras på förslagsverksamhet istället för den
ordinarie produktionen. Eftersom operatörerna får ett allt större ansvar för realisering av
förslagen är det viktigt med en tydlighet vad gäller de tillfällen då det är lämpligt att
ägna sig åt att realisera förslagen. Vid genomförda intervjuer talar tjänstemän om att
operatörerna ska ägna sig åt förbättringsarbete då det inträffar oförutsedda stopp i det
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ordinarie arbetet, samt vid förbättringsstopp. I dagsläget tycks det inte finnas någon
dokumentation som beskriver de tillfällen när operatörerna ska fokusera på
förslagsverksamheten och detta bidrar till en osäkerhet hos operatörerna. Genom att
göra operatörerna medvetna om dessa tillfällen blir osäkerheten mindre och arbetet med
förslagsverksamheten kan starta snabbare.
Dokumentationen som ska beskriva hur organisationen ska arbeta med
förslagsverksamhet grundas på det underlag som finns beskrivet i det existerande
dokumentet  ”process  för  förbättringsarbete”.   Den nya dokumentationen beskriver även
arbetssättet för operatörerna där de ska utvärdera förslag och antingen förkasta,
genomföra eller skicka vidare förslaget till förbättringsforum. Vidare ska det arbetssätt
som tillämpas vid Quick Kaizen, alltså då operatörerna själva realiserar förslagen i
samarbete med funktionerna, beskrivas. Även arbetssätt för Standard Kaizen ska
beskrivas. Detta är viktigt att tydligt dokumentera då begreppen har definierats om
utifrån förslagen i detta arbete. Även processen som förslagen genomgår i den nya
projektformen ska tydligt dokumenteras. För att förslagsverksamheten ska vara effektiv
är det av största vikt att de blanketter som används av medarbetarna för att skriva ner
sina förslag på är tydligt utformade. En tydlig blankett som innehåller möjlighet till
skisser, tydliga förklaringar med mera minskar risken för ofullständiga förslag som
måste kompletteras och genom tydlighet förkortas processtiden.

6.5.2 Ansvar
Ledningen ska utse ansvariga personer i organisationen runt förslags- och
förbättringsarbetet och denna ansvarsfördelning ska vara tydlig och väldokumenterad
för att hela organisationen ska bli väl medvetna om ansvarsfördelningen.
Ansvarsbeskrivningen ska omfatta vem som har det övergripande ansvaret för
förslagsverksamheten på fabriken, vem som fungerar som avdelningens projektledare
och vem som är förbättringsansvarig i de olika funktionerna. I projektledarens roll ska
det även ingå att fördela resurser och detta ska tydligt framgå i dokumentationen. För att
skapa en säkerhet hos medarbetarna är det viktigt att samtliga inblandade är införstådda
i vem som kan kontaktas vid funderingar och frågor.

6.5.3 Resurser
För att hela organisationen ska arbeta med förslagsverksamheten på ett gemensamt sätt
är det viktigt att det skapas dokumentation som beskriver vilka resurser som ska
avsättas för den specifika verksamheten. Det ska framgå hur mycket tid som olika
avdelningar ska ägna åt förslagsverksamhet samt vilka ekonomiska resurser som avsätts
för att realisera de förslag som kommit in. Det är mycket viktigt att tydligt klargöra
vilka resurser som avsätts för förslagsverksamheten för att förhindra dagens
problematik med funktionsansvariga som inte är närvarande vid förbättringsforum på
grund av att de prioriterar andra arbetsuppgifter. Genom en tydlig dokumentation som
beskriver resursfördelning ska det även effektivisera hela realiseringsprocessen då
funktionerna som ofta stoppar upp realiseringen i dagsläget får tydligare direktiv
gällande hur de ska arbeta med förbättringar.
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6.5.4 Möten
För att möten i form av förbättringsforum ska fungera på ett effektivt sätt ska det finnas
ett underlag för mötesfrekvens och hur möten ska genomföras. Underlaget ska beskriva
vem som leder mötet, vilka som ska delta, samt förslag på vad som ska avhandlas under
mötet.

6.5.5 Information och kommunikation
Dokumentationen ska vara lättillgänglig för samtliga medarbetare inom organisationen
och för detta krävs rutiner för att säkerställa tillgängligheten. Därför ska rutiner skapas
beträffande placering av informationspärmar och planscher samt uppdatering av
intranät. I dagsläget sitter det planscher uppsatta i korridor mellan verkstad och Tkontor som visar den operatör som lämnat månadens förbättring. På denna plats är det
få operatörer som rör sig vilket medför att få operatörer ser planscherna och därmed ger
inte planscherna den effekt som är planerad. Då planscher sätts upp för att visa goda
förbättringar ska även processtiden anges, den tiden det har tagit för förslaget att gå från
idé till implementering, för att motivera organisationen att ständigt arbeta mot en
snabbare process.
I dagsläget vittnar operatörerna om bristande rutiner vid implementering av
förbättringar i produktionen genom att det ofta uppstår förvirring på grund av bristande
kommunikation. Genom att utnyttja befintliga tv-skärmar vid fikarum samt montera
skärmar i fikarum där sådana saknas kan information om aktuella förbättringar och
implementeringar visas kontinuerligt under dygnet och på så vis uppmärksamma
samtliga operatörer om vilka förändringar som skett. Genom skärmarnas centrala
placering medför detta informationssystem en mycket säker förmedling av
informationen. I samband med information gällande aktuella förbättringar ska även en
kontaktperson finnas angiven med namn, bild och telefonnummer för att kunna svara på
frågor gällande förbättringen och därmed öka tryggheten vid implementering. Genom
att en projektledare har det totala ansvaret för förbättringsarbetet kan denna person visa
vägen vad gäller kommunikation inom organisationens förbättringsarbete.

6.5.6 Implementering
Genom att skapa rutiner utifrån en tydlig dokumentation ska implementeringsprocessen
förbättras. Genom att fokusera på kommunikation och närhet till kontaktperson ska en
trygghet skapas för medarbetarna. Det kan även vara lämpligt att skapa rutiner för att
exempelvis den förbättringsansvarige stannar kvar på arbetsplatsen vid skiftbyte för att
ytterligare informera om förändringarna.

6.5.7 Utvärdering och återkoppling
Dokumentation som beskriver hur utvärdering ska genomföras för de förslag som
realiserats samt hur resultaten ska återkopplas till operatörerna för att öka motivationen.
Eftersom kompetensutveckling är en grundförutsättning för förslagsverksamhet är det
viktigt att prioritera de åtgärder som främjar kompetensutveckling. En sådan åtgärd är
snabb utvärdering av förslagens uppnådda resultat, samt återkoppling till de berörda
medarbetarna. Idag finns ett Excel-ark som visar status på förslagen som lagts, men det
tycks inte finnas någon uppföljning på de implementerade förbättringarna som visar den
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faktiska nyttan av förslaget, men detta bör i framtiden komma till operatörernas
kännedom. De utvärderingar som finns dokumenterade i nuläget ger till största del en
negativ bild av förbättringsarbetet. Dagens utvärderingar synliggör den stora mängd
förslag som aldrig blir realiserade samt den långa processtid som realisering av
förslagen kräver och denna typ av utvärdering fungerar därför kontraproduktivt. Utifrån
detta är det viktigt att utvärderingen ger en mer positiv bild av förslagsverksamheten
utan att vara felaktig.

6.5.8 Belöningar
Dokumentationen ska visa vilka belöningar som finns att få och på vilka premisser de
delas ut. Dokumentationen ska beskriva ersättningstyp och nivå, krav för belöning och
vem som ansvarar för belöningarna. Detta ska medföra en ökad insikt i
belöningssystemet och att samtliga medarbetare har en gemensam förståelse för vad
som gäller för belöningar vid förslagsverksamhet.

6.6 Motivation
Medarbetarna visar ett engagemang som är en positiv grundförutsättning för att i
framtiden kunna öka motivationen hos medarbetarna genom diverse motivationshöjande
åtgärder. Medarbetarnas strävan mot kvalitet, värde och utveckling i kombination med
erkännande och belöningar från ledningens sida vara tillräckligt för att motivera
operatörerna att delta i arbetet med förbättringar. Enligt teori X & Y motiveras inte alla
människor av personlig utveckling eller utveckling av arbetet och genom detta synsätt
är inte belöningar endast i form av erkännande från ledningens sida tillräckligt.
Motivation hos medarbetarna är en avgörande faktor för förbättringsarbetes resultat och
därför är det viktigt att införa motivationshöjande åtgärder om motivation saknas, i form
av belöningssystem (Börnfelt, 2009). Det är viktigt att motiverande åtgärder i form av
eget ansvar och erkännande används, men även belöningar i form av mer konkreta
ersättningar eller aktiviteter. Denna teori har även likheter med synsättet att processresultatkriterier ska belönas på olika sätt. Genom dessa två belöningstyper ska
människor av både typ X och Y bli motiverade att delta i förbättringsarbetet. Tidigare
studier, exempelvis examensarbete vid KTH, har visat att en väl fungerande
förslagsverksamhet tillsammans med ett positivt belöningssystem kan medföra ökad
motivation hos medarbetarna, vilket i sin tur leder till fler lämnade förslag (Lagerblad,
2008).

6.6.1 Belöningssystem
Vid de intervjuer som genomförts med medarbetare vid Volvo Powertrain i Köping har
många respondenter, främst operatörer, uttryckt sig negativt gällande det
belöningssystem som finns idag. Eftersom operatörerna är grunden i
förslagsverksamheten genom att de lägger förslag, är det viktigt att skapa ett
belöningssystem som ses som positivt och motiverande. Belöningar ska vara tillräckligt
attraktiva för att operatörerna verkligen engagerar sig i att skriva tydliga förslag och
ägna tid åt att sortera inkomna idéer. Teori gällande belöningar visar att olika faktorer
inte kan ersätta varandra vilket innebär att för att motivera olika människotyper kan en
låg ekonomisk ersättning inte ersättas av ett stort erkännande från ledningens sida och
vice versa. Lillrank et al. (2001) betonar att den avgörande aspekten vid utformning av
59

Organisationens påverkan på förbättringsarbetet vid Volvo Powertrain

belöningssystem  är  att  ”det  ses  som  värdefullt  i  den  organisatoriska  kontexten”  vilket  i  
praktiken innebär att att hela organisationen måste se belöningssystemet som positivt.
Lillrank et al. (2001) menar att belöning kan vara i form av ekonomisk ersättning eller
andra lösningar i form av karriärmöjligheter eller olika aktiviteter.
Genom att dela upp belöningssystemet i flera olika delar kan ett mer rättvist system
skapas. Det ska utgå olika typer av belöningar beroende på om förslaget är av Quick
eller Standard Kaizen-karaktär utifrån tanken om process- och resultatkriterier (Imai,
1991) och vissa belöningar ska ges kollektivt. Operatörer talar positivt om att de redan
idag samarbetar vid förslagsverksamhet och förbättringsarbete (Operatörer, fråga 5) och
kollektiva belöningar har visat sig ge positiva resultat (Jansson, 2012). Detta gör att
samarbete inom taktlag och således kollektiva belöningar lämpar som belöningssystem
även på Volvo Powertrain.
Storleken på belöningarna som skapas utifrån nedan nämnda förslag måste
organisationen själva arbeta fram. Ledningen ska se över möjligheterna till ekonomisk
belöning för medarbetarna då en stor del av personalen är inhyrda från
bemanningsföretag och självklart ska de ha möjlighet att åtnjuta samma belöningar som
de Volvoanställda kollegorna. De belöningar som nämns i detta arbete ska endast
fungera som förslag till den utredning som ledningen ansvarar för att ta vid.

Belöning för Quick Kaizen
Quick Kaizen bygger på processkriterier och ska därför belönas med ära och
erkännande. Detta innebär exempelvis en ceremoni där utdelning av poäng sker, som
fungerar som betalning i fabrikens restaurang och cafeteria. Quick Kaizen realiseras av
operatörerna själva och består av processförbättrande förslag i form av märkning av
lådor, vissa ergonomiska förslag, nya hyllor och hållare med mera (Imai, 1991. Lillrank
et al., 2001).
Belöning för Standard Kaizen
Standard Kaizen bygger på resultatkriterier och då målsättningar skapas för taklagets
gemensamma förbättringsarbete ska det i samband med målformuleringen även beslutas
om vilka belöningar som gäller då mål eller delmål uppnås. Genom att operatörerna är
medvetna om vilka belöningar som infaller då de lokala målen uppnås redan innan
arbetet mot målsättningen startar möjliggör detta att operatörerna strävar mot
belöningen. Belöningen ska ges kollektivt till det enskilda taktlaget, vara attraktiv och
av varierande storlek beroende på svårigheten att uppnå det specifika målet (Jansson,
2012). Belöningar som kan vara lämpliga för detta är aktiviteter för taktlaget som
exempelvis bonus med en på förhand bestämd procentuell andel av vinsten/besparingen,
grillkvällar, fiskedagar, studiebesök på Volvos och andra företags verksamheter inom
och utom Sveriges gränser och liknande (Lillrank et al., 2001). Denna typ av belöningar
ska medverka till en ökad sammanhållning inom taktlaget, trivsel, samt en form av
utbildning då studiebesök genomförs. För att denna typ av belöning ska fungera
framgångsrikt   är   det   nödvändigt   att   ”belöningen ska utgöra en väsentlig del av
medarbetarens totala ersättning, eftersom en för liten belöningsandel inte ger ett
tillräckligt  incitament”  (Skärvad & Bruzelius, 1995).
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6.7 Mål
Empiriska studier visar att det i dagsläget endast finns en kvantitativ målsättning för
förbättringsarbetet och genomförda intervjuer har visat att denna målsättning inte är helt
spridd inom organisationen, då respondenterna ger olika svar om den exakta siffran på
målsättningen. Genomförda litteraturstudier visar att förbättringsarbetet är beroende av
en väl genomtänkt målsättning (Rudd, 2012). Västvärlden har en historia av stora
svårigheter med att kombinera resultat- och processorienterade kriterier och detta tycks
vara en problematik som är aktuell vid Volvo Powertrain i Köping. Genom nya
arbetssätt kan process- och resultatkriterier kombineras och i och med detta är det
viktigt att beakta de olikheter gällande målsättning som finns för de olika kriterierna.
Det är alltså viktigt att använda varierande typer av mål för process- och
resultatkriterier. Eftersom dessa olika kriterier i praktiken blir uppdelade i Quick- och
Standard Kaizen ska målen i arbetet runt Quick Kaizen vara utformade enligt
processkriterier, medan arbetet kring Standard Kaizen ska innehålla mål i form av
resultatkriterier. Lämplig målsättning för Quick Kaizen är då faktorer som exempelvis
antal möten som hålls, deltagarfrekvens, antal lösta problem och antal inlämnade
rapporter och förslag. Målsättning som lämpar sig för Standard Kaizen är kvalitet,
kostnad, ledtid och säkerhet. Dessa mätetal och målsättningar ska sedan användas som
underlag för erkännande och belöning (Imai, 1991). De målsättningar som skapas för
förbättringsarbetet ska göras tillgängliga för alla inblandade medarbetare för att
samtliga ska få en förståelse för målsättningarna och inte kunna gå miste om, eller
missuppfatta de uppsatta målen.
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7 Rekommendationer
Utifrån analyserade problemområden och framtagna förbättringsförslag konkretiserat
förslagen till förbättringar i form av rekommendationer i detta kapitel. Detta för att
underlätta för läsaren att ta del av förslagen i en mer kortfattad form än vad som
beskrivits  i  det  tidigare  kapitlet  ”Förbättringar”.   Rekommendationer för förbättringar
med avseende på förslagsverksamhet och förbättringsarbete vid Volvo Powertrain i
Köping kan delas upp i fyra huvudsakliga kategorier: Organisation, Arbetssätt,
Motivation samt Dokumentation. Under dessa kategorier finns ett flertal
rekommendationer som syftar till att fungera som underlag för framtida beslut och
strategier gällande en omarbetad förbättrings- och förslagsverksamhet.

7.1 Organisation


Organisationen kring förbättringsarbetet ska separeras från den ordinarie
organisationen och bedrivas i en parallell organisation.



Organisationen måste skapa en samsyn gällande hur förbättringsarbete ska
prioriteras och vilka resurser som ska tilldelas detta ändamål.



Organisationen ska möjliggöra omprioriteringar i arbetsprocessen samt se till att
det finns reservresurser tillgängliga för användning till bland annat
förbättringsarbete.



Operatörerna ska ges ett större ansvar. De ska kategorisera förslag, säkerställa
att förslag som går till förbättringsforum är komplett ifyllda samt att
förbättringsansvarig har insikt i vad förslaget innebär. De ska även realisera
förbättringar med stöd från funktionerna.



Förbättringsarbetet ska delvis bedrivas i projektform.



Ledningen ska utse en projektledare som ska fungera som stöd för operatörerna
och huvudansvarig för förbättringsarbetet vid avdelningen. Projektledaren ska
ansvara för resurser som tilldelats avdelningens förbättringsarbete.
Projektledaren ska leda förbättringsforum och får då insikt i vad som är aktuellt i
de olika forumen. Produktionsteknikerna blir tilldelade, eller tar själva på sig
olika arbetsuppgifter vid förbättringsforum. Produktionsteknikerna ska realisera
förslagen tillsammans med funktioner och operatörer och vid behov ansöka om
resurser hos projektledaren och sedan delge projektledaren utvärdering så att
återkoppling kan ske.



Flödesorienterade förbättringsforum ska införas och dessa ska äga rum med
längre mellanrum än ordinarie förbättringsforum. Lämpligen en eller två gånger
i månaden.
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7.2 Arbetssätt


Omdefinition av begreppen  ”Quick  Kaizen,  Standard Kaizen Major Kaizen
och Advanced Kaizen”
o Quick Kaizen definieras som processinriktade förslag vilka realiseras av
operatörerna själva.
o Standard Kaizen definieras som resultatinriktade förslag vilka förslag
bearbetas i förbättringsforum. Dessa förslag är mer komplexa vilket
innebär att mer styrning och resurser krävs, både i form av ekonomiska
resurser samt tid från funktioner och produktionstekniker.



Målstyrning
o Ledning och chefer ska prioritera vilka områden som ska vara i fokus vid
förbättringsarbete för varje specifikt taktlag. Problemområden som kan
vara aktuella och ligga till grund för målformuleringen inom taktlagen
kan vara bristande kvalitet, antal kassationer, ledtid och höga kostnader.
o Målstyrning innebär att chefer och produktionstekniker tillsammans med
operatörerna i varje taktlag gemensamt ska utarbeta lokala målsättningar
utifrån ledning och chefers prioriteringar, som gäller för det specifika
taktlaget.
o Det ska skapas specifika mål utifrån faktorerna Säkerhet, Kvalitet,
Leverans, Ekonomi och Människa (SKLEM). Genom att göra detta kan
alla inkomna förslag kopplas mot ett eller flera av kriterierna och
medarbetarna kan sedan kollektivt belönas utifrån detta.
o Målsättningen   ska   vara   ”SMART”. De mål som skapas ska
överensstämma med de övergripande mål som finns inom avdelningen
Exempel på denna målsättning är följande:
-Totala antalet kassationer beroende på monteringsfel som är
relaterade till taktlag X ska reduceras med 15 % till och med
sista maj 2013.

7.3 Motivation
Motivation hos medarbetarna är en avgörande faktor för förbättringsarbetets resultat och
därför är det viktigt att införa motivationshöjande åtgärder om motivation saknas, i form
av belöningssystem. Det krävs dock stora resurser för att utveckla väl fungerande
system för belöningar. Motiverande åtgärder i form av eget ansvar och erkännande är
mycket viktigt, men även belöningar i form av mer konkreta ersättningar eller
aktiviteter. En förutsättning är då att de ekonomiska belöningarna delas ut efter
förutbestämda kriterier. Belöningar ska struktureras utifrån två parallella system, där ett
system finns för Quick Kaizen och processorienterade kriterier samt ett system för
Standard Kaizen och resultatorienterade kriterier. En typ av belöningssystem som visat
sig ge positiva resultat i en svensk verksamhet är kollektiv belöning, där det inte är
tillräckligt med en individuellt god prestation utan det krävs även att medarbetarna
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hjälper varandra för att gemensamt uppnå positiva resultat. Belöning betalas sedan ut till
medarbetare i taktlaget i form av en bonus utifrån hur väl målen uppnåtts inom ramen
för målstyrning. Typen av ersättning kan variera kraftigt, men huvudsaken är att
belöningen i fråga ses om värdefull i den kulturella och organisatoriska kontexten.


Quick Kaizen ska belönas med ära och erkännande
o Ceremonier med blommor och utdelning av poäng som ska fungera som
betalning i fabrikens restaurang och cafeteria samt bild på
förbättringsplansch.



Standard Kaizen ska belönas kollektivt till det enskilda taktlaget
o Belöningar ska beslutas och dokumenteras i samband med att mål för
taktlagens förbättringsarbete skapas. Varje enskild faktor i SKLEMmålet ska bestå av en specifik belöning för uppnått delmål och mål. På
detta sätt blir medarbetarna fullt medvetna om vilka belöningar som är
möjliga och vad som krävs för att erhålla dessa.
o Belöningen ska vara attraktiv och av varierande storlek beroende på
svårigheten att uppnå det specifika målet.
o Belöningar kan vara bonus med en på förhand bestämd procentuell andel
av vinsten/besparingen eller aktiviteter som grillkvällar, fiskedagar,
studiebesök på Volvos och andra företags verksamheter inom och utom
Sveriges gränser.
o Belöningarna ska medverka till en ökad sammanhållning inom taktlaget,
trivsel, samt en form av utbildning då studiebesök genomförs.
o Belöningens storlek ska vara så attraktiv att den fungerar som ett
incitament för fortsatt arbete.
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7.4 Dokumentation och kommunikation
Medarbetarna ska förstå vilka krav som finns och dessa krav förmedlas genom
kommunikation och lämplig dokumentation. Kommunikation är avgörande för
förbättringsarbetets resultat och därför är det viktigt att det finns väl utvecklade rutiner
för kommunikation inom organisationen. För att förslagsverksamheten ska fungera på
ett effektivt sätt, samt att medarbetarna ska motiveras, krävs tydliga rutiner och
dokumentation som skapar en gemensam förståelse hos alla inblandade inom
organisationen. Det är viktigt att återkoppling sker av de uppnådda resultaten och att
ansvarsbeskrivningar och dokument som beskriver rutiner kring förbättringsarbetet
skapas.


Dokumentationen ska omfatta följande områden:
o Arbetssätt
o Ansvar
o Resurser
o Möten
o Information och kommunikation
o Implementering
o Utvärdering och återkoppling
o Belöning
o Målsättning



Planscher där operatörerna rör sig



Information om förändringar via tv-skärmar i fikarum
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8 Avslutning
Denna avslutande del summerar arbetet i en diskussion, kritik mot arbetet samt förslag
till fortsatta studier.

8.1 Diskussion och reflektioner
Arbetet visar på vikten av en god teoretisk grund även vid implementering av metoder
och arbetssätt inom industrin. Orsaken till dagens problem tycks vara begränsade
studier av relevant litteratur samt avsaknad av en kritisk granskning av det egna,
aktuella förbättringsarbetet. Litteraturen som studerats i samband med detta arbete är
relevant för området, men det råder en viss brist på material inom vissa specifika
områden. Detta medför att viss del av den använda litteraturen inte är helt uppdaterad.
Detta kan innebära att exempelvis kultur, anställningsformer med mera har förändrats
sedan litteraturen blev tryckt.
Arbetet har utförts inom de uppsatta avgränsningarna och syftet med arbetet har
uppfyllts då orsaker till problem i dagens arbete har utretts. Arbetets målsättning har
nåtts genom att ett underlag skapats som presenterar förslag på förbättringar inom de
fyra huvudsakliga områdena; organisation, arbetssätt, motivation samt dokumentation.
Detta underlag kan i framtiden ligga till grund för beslut och strategier gällande en
omarbetad förbättrings- och förslagsverksamhet vid Volvo Powertrain i Köping.

8.2 Fortsatta studier
Det underlag som detta arbete resulterat i ger utrymme för fortsatta studier. Dessa
studier riktar sig lämpligen mot de belöningssystem som endast övergripande har
beskrivits i detta arbete. Arbetet belyser vikten av ett motiverande och väl fungerande
belöningssystem vid förbättringsarbete och förslagsverksamhet men det är upp till
ledningen att besluta om hur detta belöningssystem ska utformas. Ledningen kan dock
få stöd i detta arbete då belöningssystem i sig är ett brett område med en stor del
relevant litteratur, vilket gör att studier av detta område kan vara grund för ett framtida
arbete.
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9 Syntes
Det finns en stor mängd litteratur som beskriver enstaka faktorer som är av stor
betydelse för ett framgångsrikt förbättringsarbete, men det är betydligt mer sällsynt med
litteratur som behandlar samtliga faktorer som påverkar förbättringsarbetet utifrån de
svenska förhållandena. Detta arbete har syftat till att koppla samman teorier för olika
faktorer, med den aktuella situationen på en svensk Volvofabrik. Genom att koppla
litteratur till nuläget och därigenom uppmärksamma de fyra faktorerna Organisation,
Arbetssätt, Motivation och Dokumentation, synliggörs de brister som finns i den
aktuella fabriken. Samtidigt lyfts de områden som beskrivs som viktiga i den utspridda
litteraturen fram på ett tydligare och mer lättförståeligt sätt än vad som är fallet i den
litteratur som traditionellt finns tillgänglig. De fyra faktorer som rekommenderas en
förbättring är var för sig ett problemområde vid fabriken i Köping, men troligtvis även
vid andra tillverkande industrier i Sverige. Genom att förbättra var och en av dessa
faktorer utifrån den litteratur som presenteras i detta arbete skapas en helhet där
kombinationen av faktorerna ska maximera nyttan med förbättringsarbetet.
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Bilaga 1 – Frågeformulär, operatörer

Bilaga 1 – Frågeformulär, operatörer
1. Vet du vem eller vilka som ansvarar för förbättringsarbetet på avdelningen?
a. Vem du ska vända dig till vid funderingar, om du behöver någon typ av
material eller underlag osv.
2. Förbättringsansvarig inom arbetslaget. Hur är synen på uppgiften? Viktig,
oviktig, intressant, ointressant?
3. Hur   lång   tid   skulle   du   vilja   säga   att   det   tar   för   ett   ”enkelt”   eller   ”medelsvårt”  
förbättringsförslag att bli realiserat och komma till praktisk användning i
produktionen?
a. Är det för lång tid? Skulle du lägga fler förslag om det gick snabbare?
4. Vad har Volvo för målsättning gällande förbättringsarbeten?
a. (Hur många förbättringsförslag tror du att företaget vill ha från varje
medarbetare under ett år?)
5. Lägger du själv många förbättringsförslag?
a. Varför? Varför inte? Vilken typ av förslag (som underlättar för dig,
tidsbesparande osv)?
6. Bär du på förslag som du inte har lagt fram?
a. Varför? Belöningsfråga? Tror du inte att det är ett bra förslag? Orkar
du inte engagera dig?
7. Anser du att du ges möjlighet att, på arbetstid, arbeta med förbättringsarbeten i
lugn och ro?
8. Känner du dig pressad att lägga förbättringsförslag?
a. Från vem? Chefer och ledning eller arbetskamrater?
9. Finns  det  någon  typ  av  ”inofficiell”  tävling  mellan  er  på  linan  om  att  lägga  flest  
förslag?
10. Vet du om man kan man få belöning för ett bra förslag som man lagt, om
företaget tjänar mycket pengar på det?
a. Hur mycket? Är detta en sporre? Skulle det kunna fungera som en sporre
för att du ska lägga mer förslag i framtiden?
11. Vad ska förändras för att du ska lägga fler förslag i framtiden som gäller både
tidsbesparing, kostnadsminskningar och ergonomi?

12. Fungerar det bra när förbättringar börjar användas i produktionen?
a. Får alla berörda information om det nya verktyget/flyttade knappen osv
så att alla är väl införstådda i förändringen?
i
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b. Om förändringen har gjorts på dagtid, får då nattskiftet information om
ändringen så att det inte blir problem för dem?
13. Känner du att du är en del av företagets utveckling? Om inte, vill du vara det?
14. Hur fungerar det när   det   kommer   ”påtvingade”   förbättringar/förändringar   från  
cheferna?
a. Känns det okej? Känner du dig delaktig?
b. Är det lätt att börja arbeta enligt de nya rutinerna? Får ni det stöd och
den support som ni vill ha för att kunna arbeta efter nya rutiner på ett
smidigt vis?
c. Är det svårare att arbeta efter nya rutiner under olika tider på dygnet,
exempelvis på natten då supporten minskar?
15. Tycker du att chefer och ledning har förståelse för situationen på linan?
16. Hur känner du runt den stora förändringen av layout som sker i sommar?
a. Känner du att du varit delaktig? Bra eller dåligt med förändringen som
sker?
17. Hur tycker du att materialförsörjningen fungerar? Fungerar det bra i
materialställen där logistik lämnar materialet?

ii

Bilaga 2 – Frågeformulär, tjänstemän

Bilaga 2 – Frågeformulär, tjänstemän
1. Vem ansvarar för förbättringsarbetet?
a. Hur är ansvaret fördelat? Underlag, arbetssätt, metoder, genomförande,
utvärdering/dokumentation.
b. Tror du att de anställda har en klar bild över vem som är ansvarig?
2. Kan du beskriva hur det är tänkt att Volvo ska arbeta med förändringar idag?
Från operatörens idé till implementering på banan.
a. Finns det ett bra dokumenterat underlag som visar vilka rutiner som
gäller vid förbättringsarbete?
b. Hur möten ska arrangeras, dokumentation, uppföljning, resultat av
förändringar i mätbar form (tid att genomföra förändring, förändrad
utnyttjandegrad osv)?
3. Hur lång tid uppskattar du att det tar för ett Quick Kaizen-förslag att bli
realiserat och komma till praktisk användning i produktionen?
a. Är du nöjd med den tiden?
b. Vad är din målsättning?
4. Vad har Volvo för målsättning gällande förbättringsarbeten?
a. Är det en bra målsättning?
b. Vore andra mätetal att föredra? (ledtider, tekniskt utnyttjande).
5. Tycker du att de anställda är engagerade i sitt arbete?
a. Tror du att operatörerna känner sig delaktiga i företagets utveckling.
6. Tror du att de anställda anser sig lägga många förbättringsförslag?
a. Varför, varför inte?
7. Tror du att de anställda går och bär på lönsamma idéer som de inte delger andra?
a. Vad beror det på? (Belöning, tror inte att idén är bra, tidsbrist)?
8. Tror du att de anställda upplever att de får arbeta med förbättringsarbeten i lugn
och ro på betald arbetstid?
9. Tror du att operatörerna känner en press från något håll gällande att lägga
förslag?
10. Tror du att operatörerna vet vilka belöningar som finns att få? Vet du?
a. Vad anser du om belöningssystemet? Ekonomisk ersättning osv?
b. Vem är ansvarig för belöningen?
c. Varför tror du att belöningarna med ekonomisk ersättning som fanns
tidigare har försvunnit?
11. Varför tror du att operatörerna lägger förslag som till största delen är av typen
ergonomi, arbetsmetod osv?
iii
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a. Vad skulle behöva förändras enligt din mening, för att
produktionsarbetarna ska lägga fler förslag och mer kostnadsbesparande
förslag? (Belöningar, snabbare genomförandetider)?
12. Fungerar det bra när förbättringar börjar användas i produktionen?
a. Tror du att operatörerna tycker att det fungerar bra?
b. Får alla berörda information om det nya verktyget/flyttade knappen osv
så att alla är väl införstådda i förändringen?
c. Om förändringen har gjorts på dagtid, får då nattskiftet information om
ändringen så att det inte blir problem för dem? Finns det rutiner för
detta?
13. Hur tycker du att det fungerar när krav på förändringar kommer ovanifrån i
organisationen,  som  leder  till  att  operatörerna  ”tvingas”  till  förändring?  
a. Har medarbetarna lätt att ta till sig nya metoder? Är de intresserade av
förändring?
b. Finns det rutiner för detta? Att informera alla anställda om situationen,
varför förändringen gjorts osv?
c. Får operatörerna vara delaktiga i denna typ av förändringar?
14. Tycker du att ni på kontoret har en god förståelse för situationen på linan?
a. Tror du att operatörerna anser att chefer och ledning har förståelse för
arbetet på linan?
15. Vad anser du vara största problemet gällande förbättringsarbetet idag?
16. Finns det en tydlig organisation med en klar ansvarsfördelning?
a. Finns organisationen tydligt dokumenterad eller finns det bara en idé om
hur organisationen/ansvarsfördelningen ser ut?
17. Vad tror du om att arbeta med förbättringsarbete mer i projektform. Med budget
för inköp, projektledare med totalansvar osv?
18. Tror du att det Japanska synsättet med ständiga förbättringar kan utgöra hinder i
det svenska företagsklimatet?
a. Exempelvis kanske förbättringsarbete i projektform skulle vara väldigt
fördelaktigt i Sverige, trots att det   ”går   emot”   filosofin   om   ständiga  
förbättringar…?
19. Vad har du för inställning till ett förändrat belöningssystem?
a. Gå tillbaka till ekonomisk ersättning, exempelvis 25- eller 50% av första
årets besparing?
b. Utarbeta ett nytt belöningssystem där man vid årets början sätter upp
mål, exempelvis 5 sekunder kortare ledtid. Sedan utvärderar man vid
årets slut och tittar hur stor förändring som skett varpå varje operatör
får en bonus som betalas ut procentuellt mot antalet förändringar/
förändringarnas betydelse som denne har åstadkommit.
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c. Belöningar behövs inte eftersom Volvo Production System förespråkar
ständiga förbättringar och att denna typ av uppgifter ingår i
operatörernas dagliga arbete.
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