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Sammanfattning 

Examensarbetets syfte är att bidra med inspirationsförslag till förbättringar för ABB 

Components i Ludvika.  Affärsenheten är i dagsläget utsatt för högt marknadstryck och söker 

optimera sin verksamhet. Benchmarkingmetoden används för att generera nyttig kunskap för 

praktiker genom en jämförande process med en föredömlig praktiker. Ledarskap 

(hälsofrämjande delar) och förbättringsarbete identifierades som benchmarkingområden hos 

ABB Components. Benchmarkingpartner utgjordes av Stora Enso i Fors nära Avesta, som är 

ledande i kvalitetsledning (TQM) och hälsoarbete.  Kvalitetsarbetet kan graderas in i en skala 

utifrån hur de arbetar med det genom vidhängande karaktäriska och beteenden på för de sex 

olika nivåerna enligt Dale and Lascelle (1997). Identifierade benchmarkinggap visar på stora 

skillnader i praxis mellan organisationerna. Inledande analysarbete visar att ABB Components 

kännetecknas av en kvalitetsledning och förbättringsarbete som enligt Dale et al. (1997) är i 

linje med lägsta nivån på kvalitetsskalan medan Stora Enso däremot innehar kännetecken från 

den näst högsta nivån.  Analysen av förbättringsarbetet visar att det är instabilt och medför till 

exempel bristande motivation och att implementering av förbättringsmetoden lean inte får 

efterfrågad effekt. Första linjens ledarskap syftar till att öka produktivitet men analysen visar 

de saknar förutsättningar för att motivera anställda och arbeta med systematiskt ständigt 

förbättringsarbete. Analysen synliggör att nackdelarna med förbättringsarbetet och 

ledarskapsstrategin på ABB Components dominerar fördelarna medan motsatt förhållande 

råder för Stora Enso. Inspirationsförslagen genererades ur analysen och utgör en stegvis 

färdkarta för ABB Components från sin lägsta nivå i den kulturella resan på kort sikt, 

medellång sikt och på lång sikt. ABB Components behöver utveckla en 

översättningskompetents för att skapa förutsättningar för resultatrika implanteringar av 

inspirationsförslag, och för att nya idéer som lean ska få en optimal anpassning till tidigare 

befintliga samt lagrade idéer. Analysen visar att om ABB Components inte startar förbättrings 

initiativ så leder ovanstående situation till fortsatta kvalitetskostnader.   

 

Nyckelord: Kvalitetsresa, kvalitetsvärderingar, arbetsförmåga, förbättringar och 

översättning. 
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Summary 

The purpose of this examinations work is to contribute with inspirational suggestions for 

improvements to ABB Components in Ludvika. The business unit is in the current situation 

exposed to high market pressures and they are looking to optimize their operations. The 

Benchmarking method is used to generate useful knowledge for practitioners through a 

comparative process with a model practitioner.  Leadership (promoting parts) and 

improvement work were identified bench marketing areas in ABB Components in Ludvika. 

Benchmarking Partners consisted of Stora Enso Fors at Avesta, a leader in quality 

management (TQM) and health work. Quality work can be graded in a scale based on how 

they work with it by adhering Characteristic and behaviors at the six different levels 

according to Dale and Lascalle (1997). Identified benchmarking gaps show considerable 

differences in practices between the organizations. Preliminary analysis shows that ABB 

Components are characterized by a quality management and improvement which, according 

to Dale et al. (1997) is in line with the lowest level of the quality spectrum, while Stora Enso 

however, and holds characteristics from the second highest level. The analysis of the 

improvement work shows that it is unstable and causes such as lack of motivation and the 

implementation of the improvement method lean does not get the demanded effect. First-line 

leadership aimed at increasing productivity, but analysis shows they lack opportunities to 

motivate employees and work with systematic continuous improvement. The analysis reveals 

that the disadvantages of the process of improvement and leadership strategy at ABB 

Components dominate the benefits, while the opposite applies for Stora Enso. Inspiration 

proposals were generated from the analysis and are a gradual process map for ABB 

Components from its lowest level in the cultural journey in the short term, medium term and 

the long term. ABB Components needs to develop diffusions of innovations competence to 

create conditions for fruitful implantation of inspiration, suggestions, and to new ideas that 

lean to get an optimal adaptation to the previously existing and stored ideas. The analysis 

shows that if ABB Components does not start improvement initiatives that result in the above 

situation to the continued quality costs. 

 

Keywords: Quality Travel, quality values, work capacity, improvements and translation. 
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1. Inledning 
Under denna rubrik redovisas begreppsförklaring, bakgrund, problembeskrivning, syfte, 

begränsning, företagsbeskrivning och benchmarkingpartner samt intervjupersoner. 

 

1.2 Begreppsförklaring 

 
Appreciative inquiry; en uppskattande och lösningsbaserad förbättringsmetod  

Business excellence; utgör bästa praxisramar för att öka prestandan inom förbättring, 

delaktighet, innovation, kundfokus etcetera. Dessa delar utvärderas kontinuerligt genom 

självutvärdering för att stödja organisationens utveckling. 

Benchmarking; en jämförelseprocess mellan ett företag och ett föredöme för att förbättra 

verksamheten. 

Bushings; genomföringar är komponenter till transformatorer.  

Corporate Social Responsibility (CSR); beskriver företagets samhällsansvar när det gäller 

hälsa och sociala frågor.  

European Ouality Award (EFQM); Europeisk kvalitetsutmärkelse, som ges till framstående 

organisationer inom kvalitetsutveckling. 

Fel effektanalys (FEMA); teknik som identifierar brister och fel hos komponenter eller 

processer. 

Hälsa; en resurs, mening och välbefinnande  

Hälsofrämjande arbete; är att se hälsa som en resurs, välbefinnande och handlingsförmåga.  

Integrerad produktionssystem; anställd följer tillverkningen av produkten hela vägen i 

produktionsprocessen.  

ISO 9000-serien; utgör en ”familj” av standarder (förbättringsprogram). Standarden ger 

allmänna riktlinjer för grunderna i kvalitetssystem men som även anger hur det ska användas 

och som reviderar ständiga förbättringsarbetet hos organisationer.  

Kanban; kundorderstyrning genom att kundens beställning startar en dragande 

produktionsstyrning  

Lean; en systematisk metod som identifierar och eliminerar slöseri genom ständiga 

förbättringar där kundens beställning skapar dragande flöde i strävan efter felfrihet  

Line; produktionsprocess 

Sortera, systematisera, städa, sköta och standardisera (Fem S); teknik som syftar till att 

skapa en störningsfri produktion genom allas medverkan 
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Slutavsynare; anställd som inspekterar att produkten uppfyller specifikationskriterier i slutet 

av produktionskedjan. 

Taktad line; löpandeband med tidsbestämt intervall och korta enkla arbetscykler  

Tap-changers; lindningskopplare och är en del till transformatorer 

Total Quality Management (TQM); kvalitetsledning med helhetssyn på kvalité bygger på 

värderingar, tekniker och modeller. En helhetssyn på systematiskt (ständigt) 

förbättringsarbete, som genomsyrar alla processer i organisationen för att generera värde för 

den interna och externa kunden. 

Verksamhetsutveckling (VU); ett organ för ständigt förbättringsarbete (ISO 9000) inom 

ABB. 

Utmärkelsen svensk kvalité (USK); svensk utmärkelse som ges till speciellt framstående 

organisationer inom kvalitetsutveckling 

 

1.3 Bakgrund 

 
Ohälsans negativa effekter och hälsans positiva effekter på anställda, samhälle och 

organisationer har under en längre period debatterats av media, företagsledningar och 

samhälle. Hälsa är en angelägenhet för anställda och organisationer eftersom ohälsa medför 

negativa effekter för dem (Liukkonen 2011)[Internet].  Organisationer får oönskade kostnader 

för sjukfrånvaro och individer drabbas av dålig hälsa vilket har konsekvenser för deras 

arbetsförmåga och produktivitet (ibid.). 

 

”Var och en vet att en halvfrisk människa inte orkar ge sitt allt, påpekar 

Liukkonen.”(Liukkonen 2011, Artikel; Arbetshälsa går hand i…)[Internet] 

 

Ohälsa och hälsa befinner sig på ett kontinum där dessa utgör varandras motpoler enligt 

Antonovsky (2005). Stress påverkar hälsa mer eller mindre negativt beroende på individens 

upplevelse av den (ibid.). Hälsan kan därför ses som en resurs och som kan stärkas genom 

olika hälsofrämjande åtgärder enligt ISM (Institutet för stressmedicin)( rapport 9 2010). 

Hälsofrämjande åtgärder har en positiv inverkan på de anställdas arbetsförmåga vilket leder 

till ökad produktivitet och återbetalning på investeringen anger rapporten del 2 i AHA studien 

(2005). Hälsa utgör även en nyckelkomponent för att generera en balanserad hushållning av 

de mänskliga resurserna och få en optimal resursanvändning enligt Liukkonen 
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(2011)[Internet]. Systematiskt arbete med arbetsglädje främjar hälsan och genererar effekter 

som ökad trivsel, minskad sjukfrånvaro, ökad produktivitet och minskad övertid lyfter 

Angelöw (2006) fram, och som gav sex kronor tillbaka på varje satsad krona hos Postcenter 

Väster i Växsjö. Anställdas hälsa påverkas vidare positivt av värderingar i den systematiska 

kvalitetsledningen med helhetsgrepp på organisationens alla processer (Lagrosen och 

Lagrosen 2009). Total Quality Management utgör ett helhetsgrepp på kvalitetsledning med 

fokus på anställda och kunder (ibid.). Engagerat ledarskap, allas delaktighet och ständiga 

förbättringar är viktiga värderingar i kvalitetsledningen och har visat sig ha en positiv 

inverkan på anställdas hälsa (Lagrosen, Bäckström och Lagrosen 2010). Ständiga 

förbättringar ställer krav på att anställda har förtroende för organisationen, ledningen och 

ledarna, innan det kan skapas en kvalitetsanda hos dem (Lagrosen et al. 2009). Företag som 

använder sig av kvalitetsledning (TQM) och främjande av hälsa har strategiska verktyg för att 

skapa en hälsosam, hållbar och balanserad verksamhet (ibid.). Framgången med 

kvalitetsledning är avhängigt hur företag arbetar med värderingarna (ibid.). Implementering 

av idémässiga koncept som exempelvis kvalitetsledning ställer krav på att företag innehar 

spridnings och översättningskunskap för att nå efterfrågade resultat (Rogers 2003 och Røvik 

2008). Företags val av strategi kan även mer eller mindre framgångsrikt tillmötesgå de 

förväntningar som finns hos nuvarande och potentiella anställda när det gäller vilket ansvar 

CSR företagen förväntas ta gällande hälsa och sociala frågor. Detta gäller även samhället i 

stort. Företagens anseende och attraktivitet påverkas därför positivt när de går ut offentligt 

med satsningar på ett integrerat och hälsofrämjande arbete eftersom det är i linje med dagens 

förväntningar på dem (Grafström, Göthberg och Windell 2008).  

 

1.4 Problembeskrivning  

 

ABB koncernen arbetar för att uppnå en ökad effektivitet och ett optimalt flöde för att bli 

mer kostnadseffektiva och för att nå en högre kvalitet på produkterna till slutkund. 

Ledningen på Components (en affärsenhet) inom ABB i Ludvika eftersträvar ökad 

produktivitet och minskad kassation samt kostnadseffektivitet i produktionsverksamheten 

för komponenter till transformatorer.  Affärsenheten söker inspiration till optimering av 

processer för att öka effektiviteten i verksamheten. ABB Components i Ludvika kommer 

att benämnas ABB Components i examensarbetet. Taktad line (löpandeband med 

tidsbestämt intervall och korta enkla arbetscykler) används i produktionen för att generera 
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efterfrågad produktivitet och för att kunderna ställer krav på hållna leveranstider. 

Slutinspektion används i slutet av den taktade linen för att säkerställa säkerhetsaspekter 

och kvalité till kund. Affärsenheten har två produktionslinjer; lindningskopplare (tap-

changers) och genomföringar (bushings), som har sina egna utvecklingsavdelningar men 

som delar på en gemensam försäljningsfunktion. De två produktionslinjerna på ABB 

Components ligger intill varandra i skilda hus.  Examensarbetet fokuseras på 

verksamhetsinriktningen som gör lindningskopplare. Bakgrunden visar på att hälsa, 

hälsofrämjande insatser och kvalitetsvärderingar i systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete 

har positiv inverkan på anställda vilket skapar förutsättningar för ökad produktivitet, 

effektivitet och kvalitet (Lagrosen et al. 2009:Lagrosen et al. 2010:Liukkonen 2011:ISM 

rapport 9 2010; Antonovsky 2005). 

Benchmarking är ett vedertaget sätt för företag att förbättra sin verksamhet enligt Karlöf 

(2009). Stora Enso i Fors nära Avesta utgör ett referensmärke för ABB Components att mäta 

sig emot för att generera inspiration till förbättringar. Stora Enso i Fors kommer att benämnas 

Stora Enso i examensarbetet. I sitt kvalitetsarbete använder sig Stora Enso av erkända 

Business Excellence modeller gällande kvalitets-, miljö-, hälsa och säkerhet. Business 

Excellence utgör ett kvalitetsledningsarbete (TQM) i Stora Enso baserat på Djupenström 

(2010)[Internet] bidrag till Perspektivdagen 2010, som anordnas av Swedish Standard 

Institute. I sitt arbete med Business Excellence har Stora Enso erhållit flera 

kvalitetscertifieringar samt kvalitetsutmärkelser ISO 9000, ISO 14000, USK och EFQM (se 

rubrik 1.8) samt arbetsmiljöutmärkelse 2009 från tidningen Dagens Arbete för bästa Svenska 

industriföretag (Stora Enso 2011)[Internet]. Inledningen ligger till grund för de antaganden 

som studien baseras på. Det första antagandet är att anställdas hälsa och anda påverkas 

positivt av hälsofrämjande arbete samt viktiga värderingar i kvalitetsledning (TQM). För det 

andra att hälsa påverkar arbetsförmågan positivt vilket genererar ökad kvalité, produktivitet 

och effektivitet samt förbättrad anda. För det tredje att samband finns mellan hälsa och 

produktivitet, kvalitet, effektivitet samt anda.  Hälsa innefattades i examensarbetet från start 

som ett av tre undersökningsområden. De två andra undersökningsområdena är ledarskap och 

förbättringsarbete. Processen hälsa identifierades hos ABB Components men togs bort då 

jämförande hälsomärke inte kunde upprättas på grund av uteblivet material från Stora Enso i 

Fors, vilket skedde i ett sent skede i examensarbetets process.  
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1.5 Syfte 

 
Examensarbetet har som syfte att bidra med inspiration till förbättringar och lärdomar för 

ABB Components genom benchmarking av Stora Enso, som är en ledande praktiker gällande 

kvalitetsledning (TQM) och hälsa.  

 

1.6 Begränsningar  

 
Hälsostatistik uteblev från Stora Enso vilket leder till att hälsobenchmarkingmärke för 

jämförelse mellan organisationerna inte kunde upprättas. Därför kommer examensarbetet inte 

att ta upp hälsoarbete och arbetet med insamlandet av hälsomaterial från ABB Components 

och Stora Enso. Feedback på materialet har anpassats efter önskemål från både ABB 

Components och Stora Enso. 

 

1.7 Företagsbeskrivning 

 
ABB är en internationell koncern som i Sverige har cirka 8 700 medarbetare och som finns på 

mer än 30 orter (ABB 2011)[Internet]. ABB i Sverige är en ledande leverantör av produkter 

och system för kraftöverföring samt process- och industriautomation. Ludvika utgör en stor 

verksamhetsort för ABB i Sverige med cirka 2 600 medarbetare. ABB:s mission 2011 (ABB 

2011)[ Internet] är förkortat och följer: ▪ att ha kundfokus, kvalitet och innovation som präglar 

produkt-, system- och serviceerbjudanden, ▪ utgöra en attraktiv arbetsgivare och arbetsmiljö, ▪ 

ansvarsfullt agerande i verksamheten och i marknadserbjudanden genom att arbeta för hållbar 

utveckling, minskad miljöpåverkan och affärsetik. I ABB:s årsredovisning 2008 [hemsida 

Internet 2011] framhålls att särskild kraft ska läggas på att förbättra koncernens resultat inom 

hälsa och säkerhet för att verka i linje med dess kvalitetsambitioner. Detta för att koncernen 

inte alltid levt upp till förväntningarna på detta område men ledningen i koncernen kommer 

att fortsätta skärpa processerna och rutinerna i hela ABB för att stärka företagskulturen med 

avseende på arbetsmiljö.  Genvägar som äventyrar människors hälsa och säkerhet tolereras 

inte enligt ABB:s årsrapport 2008 (ABB 2011)[Internet]. ABB Components har sedan i början 

av 1900-talet tillverkat transformatortillbehör såsom genomförare och lindningskopplare. 95 

procent av transformatortillbehören exporteras. Antal anställda utgörs i dagsläget av cirka 360 

anställda varav 125 är tjänstemän. ABB Components affärsidé är: 
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”Vår affärsidé är att vara det bästa alternativet när pris, funktion, kvalitet, rättidig 

leverans och service vägs samman.” (ABB Components: dokument 1 2011) 

 

1.8 Benchmarkingpartner 

 

”Kundens första val.” (Bp3 se 2.1 och 4.2) 

 

Stora Enso:s produktionsstrategi går ut på att producera kartong med hög kvalité. 

Organisationen har cirka 700 anställda. Omsättningen är 300 M€. Hög konkurrens råder på 

marknaden och organisationen har som mål att vara bland de tre bästa i världen. 

Konkurrensfördelar får Stora Enso även genom att kunder gör externa revisioner av de 

olika kvalitetscertifikaten som organisationen innehar. De fyra produktionsavdelningarna 

på Stora Enso har cirka 130 anställda på varje line. Ledaren närmast de anställda utgörs av 

en produktionsledare med ansvar för elva direktrapporterande anställda som ovan för sig 

har en avdelningschef. Avdelningschefen har ansvar för cirka elva produktionsledare samt 

några tekniker. Stora Ensos kvalitetsresa redovisas genom följande modell:  

 

Figur 1 beskriver Stora Enso kvalitetsresa baserat på Djupenström (2010) 
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2. Metod 
Under denna rubrik redovisas inledning till benchmarking, pragmatiskt förhållningssätt, 

benchmarkingmetod och kvalitativansats samt kvalitativmetod. Metoder och tillvägagångssätt 

som författaren endast använder för att genera data för hälsomärket redovisas inte under 

denna rubrik. Detta tas inte upp i examensarbetet på grund av uteblivet material från Stora 

Enso. 

 

2.1 Inledning till benchmarking 

Avsnittet behandlar kort starten av benchmarkingarbetet, revidering av inriktning och 

benchmarkingdeltagare. Utförligare benchmarkingmetod redovisas i metodavsnitten som 

följer detta. 

2.2.1 Benchmarkingstart 

Intresset hos författaren för att göra ett examensarbete på ABB Components väcktes vid ett 

tidigare studentarbete om personalekonomi.  Författaren har därefter under en tid fört samtal 

med Ip1 (HR-chef) på plats om möjliga undersökningsområden och tillvägagångssätt.  

Samtalen mellan författare och Ip1 har vidare initierat arbetet med examensarbetet gällande 

ledarskap (hälsofrämjande delar) och hälsofrämjande arbete där metoden utgörs av 

benchmarking. Processområdet förbättringsarbete tillkom vid början av identifieringen av de 

två första områdena av Ip2 (produktionsledare) och Ip1.  Ip1:s tanke med benchmarkingen var 

att hitta inspiration till förbättring av identifierade benchmarkingområden för att öka 

effektiviteten i affärsenheten. Examensarbetet syftar till att genom en jämförelse med en 

erkänd praktiker erhålla nyttig kunskap om identifierade benchmarkingområden.  

Benchmarking utgör undersökningsmetoden i examensarbetet och bygger på Karlöfs (2009) 

benchmarkingmetod. 

 

 

 

 

 

Figur 2: Undersökningsmodell baserad på Karlöf:s (2009) benchmarkingsteg. 

 

Författaren tog kontakt med Helin Lövingsson på Karlöf Consulting gällande benchmarking 

för att inhämta praktiskt kunnande av en professionell utövare av metoden. Författaren 

Ledare och 

deltagare 
Vad ska 
benchmarkas? 
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Informations-
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använde sig av en telefonintervju och ställde öppna frågor (se bilaga ett) om praktisk 

benchmarking. Telefonintervjun följdes upp med e-mail av författaren.  Benchmarkingen 

initierades efter att högsta ledningen på ABB godkänt genomförandet av examensarbetet. 

Stora Enso identifierades som benchpartner till ABB Components i ett tidigt skede för att 

säkerställa deras medverkan i benchmarkingen.  Stora Enso gav tidigt en positiv respons till 

att delta i benchmarkingen.  

2.2.2 Reviderad inriktning 

ABB Components benchdeltagare identifierade processområdena förbättringsarbete, 

ledarskap(hälsofrämjande delar) och hälsoarbete. Vid datainsamlandet på Stora Enso utgick 

författaren från ABB Components processbeskrivningar. Ett jämförande hälsomärke kunde 

inte genomföras då väsentligt material uteblev från Stora Enso. Veckan innan 

informationsinsamlingen hos Stora Enso utgick upplysning till författaren från Bp2 om att 

intervjuer med produktionsanställda blir inställda. Detta för att verksamheten på Stora Enso 

av naturliga skäl ej hade tidsutrymme för det (Bp2). Intervjuerna med produktionsanställda 

syftade till att bidra till hälsomärket.  Hälsomaterial uteblev även från Stora Enso eftersom 

centralt godkännande ej infann sig för utlämning av detta. Vid tre tillfällen har författaren 

sedan efterfrågat hälsomaterial hos Stora Enso, som då angett att de inte fått klartecken än. 

Detta leder till att ett jämförande hälsomärke mellan Stora Enso och ABB Components inte 

kunnat genomföras. Material som ligger till grund för hälsomärket från både ABB 

Components och Stora Enso lyfts därför ur examensarbetet och tillvägagångssätt om 

datainsamlandet avseende hälsomärket redovisas inte heller.  Det medför att 

benchmarkingprocesserna som redovisas i arbetet utgörs av endast ledarskap (hälsofrämjande 

delar) och förbättringsarbete.   

2.2.3 Benchmarkingdeltagare på ABB Components och Stora Enso 

 

ABB Components  

Fokusgrupp 2011-03-09 

Ip 1: HR-chef  

Ip 2: Produktionsledare  

Fokusgrupp 2011-03-28 

Ip 2: Produktionsledare 

Ip 3: Produktionschef  
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Ip 4: Produktionsledare 

Ip 5: Produktionsledare 

Intervju 2011-03-30 

Ip X: Produktionsarbetare anonym 

Ip X: Produktionsarbetare anonym 

Ip X: Produktionsarbetare anonym 

Ip X: Produktionsarbetare anonym 

Intervju 2011-04-11 

Ip10: Kvalitets-/hälsokoordinator 

Kontaktperson ABB Components 

Andersson, Anne-Katrine 

 

Stora Enso  

Benchpartnerintervju 2011-04-19 

Bp 1: Chef  

Bp 2: Verksamhetschef//företagssköterska  

Bp 3: HR 

Telefonintervju 2011-04-29 

Bp4: Position inom förbättringsarbetet. 

Kontaktperson Stora Enso  

Gustafsson, Catarina 

 

 

2.3 Pragmatiskt förhållningsätt 

Avsnittet behandlar pragmatism som examensarbetet stödjer sig på vid användandet av 

benchmarkingmetoden.   

 

Utgångspunkten för examensarbetet är att bidra med inspiration till förbättringar för ABB 

Components genom benchmarking utifrån en professionell och ledande praktiker.  

Benchmarkingmetoden utgör ett funktionellt verktyg för examensarbetet genom att den 

grundligt undersöker professionella praktikers kunskaper och erfarenheter, och som följer 

Schöns (1988) analys.  Schön (1988: 22ff) betonar att praktiker eller forskare skapar nyttig 

kunskap genom en noggrann undersökning av vad olika professionella yrkesutövare praktiskt 

gör. Reflekterande utgör grunden i kunskapsteorin och utgår från att praktiker drar lärdomar 
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av tidigare reflektioner under handling (ibid.). Detta skapar en mer nyttig och utvecklad 

kunskap till skillnad mot den åtstramade vetenskapliga forskningen och kontrollerade 

experiment (ibid.). Det är kopplingen mellan handling och reflektion som leder till kunskap 

och nytta för de professionella yrkesutövarna, som därigenom lär sig genom att pröva sig fram 

medan han/hon gör det (ibid.). Schön (1988) menar att utifrån pragmatism finns det inte en 

enda rätt väg inom samhällsforskningen och teorier ska värderas efter hur väl de fungerar 

praktiskt och hanterar praktiska behov. Schön (1988) framhåller vidare att den vetenskapliga 

professionen kan lära av att noggrant undersöka ledande praktiker som har praktisk 

kompetens inom undersökningsområdet istället för att ställa frågan vilken förbättrad nytta 

som forskningsbaserade undersökningar ska ge praktiker (ibid.). Denscombe (2009:161) 

betonar att det inte finns någon absolut sanning enligt pragmatismen. Kunskap ses istället som 

en färskvara enligt detta synsätt och är en produkt av vår tid, eftersom det som anses sant i 

dag kanske inte ses så i framtiden (ibid.). Pragmatismen är skeptisk mot motsatsförhållanden i 

samhällsforskningen som det positivistiska förhållningssättet (kvantitativa paradigmet som 

betonar den objektiva sanningen) och det interpretivistiska förhållningssättet (kvalitativa 

paradigmet som betonar den subjektiva sanningen) (ibid.). Handlingens filosofi utgör 

pragmatismen enligt Elg, Gautheereau, Witell (2007:36) och utmanar de paradigm som vill 

göra skillnad mellan sken och verklighet för att förstå vad som är sant eller falskt. Utsagors 

mening och deras sanning är knutna till våra handlingar, som utgör grunden i pragmatismen 

(ibid.). Elg et al. (2007:36) lyfter fram följande framträdande tolkningsföreträdare och deras 

utsagor för pragmatism: 

 Pierce (1839-1914) betonar att skillnader i utsagors innehåll återkastas i hur de 

influerar våra ageranden.  

 James (1842-1910) betonar ett visst påståendes sanningshalt eller användbarhet som 

Elg et al. (2007) översätter det till. 

 von Wright (1965) och Nordin (1995) menar att kunskap handlar om användning och 

ingen absolut kunskap.  

Schön (1988:4) menar att kunskapen är något osäkert, konstnärligt, flyktigt, osynligt 

svårgripbart och komplext, som erkända professionella praktiker med konstnärskap använder i 

sitt arbete, och som vetenskapliga paradigm bristfälligt försöker fånga utifrån sina paradigm. 

Schön (1988:4ff) framhåller vidare att vetenskapligt kunskapande brister eftersom praktiska 

problem som professionella yrkesutövare ställs inför, oftast är komplexa och där inte finns ett 
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rätt svar. Detta ställer krav på en förmåga att improvisera och reflektera för att undvika att 

tillämpa etablerade samt förenklade teorier som inte är funktionella för sammanhanget (ibid.).  

 

2.4 Benchmarking 

Detta avsnitt redovisar benchmarkingteori, kvalitativa databehandlingsmetoder kvalitativ 

ansats och tillvägagångssätt för att skapa en mer sammanhållen och översiktlig metodbild för 

examensarbetet. Rubriker som också redovisas under detta avsnitt är följande: 

benchmarkingsteg, etiska aspekter, urval, validitet och reliabilitet. 

2.4.1 Benchmarkingteori 

Benchmarkingmetoden utgör huvudinstrumentet i examensarbetet och går ut på att 

professionella praktiker ska lära av varandras erfarenheter varav en är erkänd inom 

undersökningsområdet. Benchmarking är en positiv, proaktiv och jämförande process mellan 

företaget och ett föredöme, för att förbättra verksamheten enligt Camp (2006). 

Praktikerdefinition anges genom följande citat från Camp (2006): 

 

“Benchmarking is the search for industry best practices that lead to superior 

performance.” (Camp 2006:12) 

 

Praktikerdefinitionen av begreppet föredrar Camp (2006:12f) eftersom det tydliggör vinsterna 

med användandet av metoden till operativt inriktade affärsenheter och funktioner. 

Funktionsbenchmarking utanför branschen har fördelen att det är lättare att skapa intresse för 

och utbyta information om verksamhetsprocesser eftersom konkurrensförhållande saknas 

mellan företagen (Camp 2006: kapitel 4.). Jämförelse mot processer sker både internt och 

externt mot konkurrenter inom samma bransch eller mot de bästa verksamheterna (ibid.). 

Funktionsbenchmarking riktar sig mot de bästa externa verksamheterna inom och utanför 

branschen med utmärkt praxis på de arbetsmetoder som ett företag behöver förbättra (ibid.).  

Benchmarking handlar ofta om ständiga förbättringar men incitamentet i metodiken är strävan 

mot världsklass framhåller Karlöf (2009:35f:63ff). Benchmarking kan ses som ett incitament 

för inspiration för förbättringar och lärande hos organisationer genom goda förebilder, 

delaktighet och analys av orsakssamband (ibid.). Helin Lövingsson (Karlöf Consulting:1 

2011) framhåller att det är endast de stora internationella konsultföretagen som utför 

normerade nyckeltal via benchmarking med absoluta värden eftersom dessa ställer krav på 

exakta jämförelser vilket kräver tillgång till stora databaser. Vidare kan även 
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nyckeltaljämförelser som ej är exakta utlösa bortförklaringseffekter hos organisationen (ibid.). 

Därför arbetar Karlöf Consulting med bland annat funktionsbenchmarking beskriven av Camp 

(2006) ovan utan normerande nyckeltal genom en så kallad inspirationsbenchmarking av 

processer baserat på Helin Lövingsson (Karlöf Consulting:1 2011). 

Inspirationsbenchmarkingen har en kvalitativtundersökande ansats (ibid.). Examensarbetet 

utgör en inspirationsbenchmarking där ABB Components benchmarkas mot Stora Enso ett 

företag utanför branschen som innehar bästa praxis inom undersökningsområdet baserat på 

Helin Lövingsson (Karlöf Consulting:2 2011). Examensarbetet syftar till att ge inspiration till 

att förbättra processer genom att använda en kvalitativstrategi som grund för benchmarkingen. 

Benchmarking kan genom en kvalitativansats förbättra processer och därmed skapa ett värde 

som är större än kostnaden för att producera den (Karlöf 2009:32). Pragmatismen enligt 

Schön (1988:7f) förordar lärande av de professionella yrkesutövarnas praktiska kunnande 

genom noggrann undersökning av dessa, framför begränsade vetenskapliga processer där 

forskarna söker en nytta att ge till praktiker.  Grundprinciperna inom pragmatismen 

understödjer att forskaren använder metoder som grundligt tar fram fakta om professionella 

praktikers kunnande för att bidra med nytta till andra praktiker (Schön 1988). Detta kan leda 

till att forskaren tillämpar en metodkombination med endast kvalitativ metodik, kvantitativ 

metodik eller en kombination av dessa beroende på vilka metoder som bäst möter 

undersökningens förutsättningar (Denscombe 2009). Kvalitativ undersökning handlar om att 

skapa sig en större förståelse för fenomen baserat på en djupare inblick i 

undersökningspersonernas arbetssätt och värderingar (Denscombe 2009).  Forskaren ska 

därför använda de metoder som bäst genererar detta utifrån de praktiska förutsättningar som 

finns för undersökningen (ibid.). Författaren använder sig av kvalitativa insamlingsmetoder 

(skriftliga källor, intervju, fokusgrupp öppna, strukturerade och standardiserade frågor) och 

kvalitativ bearbetning (beskrivande) anpassade till benchmarkingens praktiska 

förutsättningar för att på ett noggrant sätt generera nyttig, relevant och grundad fakta för ABB 

Components, utifrån professionella praktiker med stöd i Schön (1988) och Denscombe 

(2009).  

2.4.2 Kvalitativa metoder 

 

Kvalitativa insamlingsmetoder 

Intervju. Intervjuer användes av författaren för att skapa en grund för att få bra data för den 

jämförande benchmarkingen. Intervjuer fångar individens förståelse och tankar om den 
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efterfrågade företeelsen (Denscombe 2009:117). Gruppintervjuer passar bra för att synliggöra 

deltagares erfarenheter och föra samtal om företeelser för att skapa idéer (Trost 2010:46 f). 

Runt fem deltagare är vidare optimalt antal för en intervjuare att ha överblick över (ibid.). 

Trost (2010:143) menar att ett litet urval på cirka fyra till åtta intervjuer är rimligt vid 

användandet av kvalitativa intervjuer och vid fler kan materialet bli ohanterligt. Antalet kan 

sedan variera beroende på omständigheterna (ibid.). Människor är lika ärliga vid 

telefonintervjuer och ger forskaren fördelar att kunna samla fakta över distans (Denscombe 

2009:30). Intervjuguide ska anpassas efter intervjuaren och endast bestå av några få 

ämnesstolpar för att generera många nyanser och föreställningar, lyfter Trost (2010:71f) fram.  

 

Öppna, strukturerade och standardiserade frågor. Öppna frågeställningar har inga 

svarsalternativ (Trost 2010:40ff). Öppna frågor syftar till att ta reda på människors 

uppfattningar, åsikter och erfarenheter som är passande för att generera grundlig fakta 

(Denscombe 2009:267). Frågorna som författaren har använt i examensarbetet har varit 

öppna, haft en högre grad av struktur och till en liten del standardiserade för att ta fram nyttig 

fakta för benchmarkingen. Enligt Helin Lövingsson (Karlöf Consulting:1 2011) är det av vikt 

att smalna av undersökningsområdet och fånga just det som behöver förbättras genom frågor 

som till exempel: Vad har ni för strategi? Hur arbetar ni med processen? Vad behöver ni och 

Vad hindrar er från att göra det? Frågan varför behöver undvikas betonar Trost (2010:102f) 

för att den kan upplevas tillrättavisande och det kan göra det svårt att ställa följdfrågor. Det 

finns många bra sätt att ställa frågor på vilka följer; Vad betyder det att… Berätta vidare.., 

Hur menar du då? Hur uppfattade du situationen själv just då? eller Nu hänger jag inte riktigt 

med vill du hjälpa mig? Standardisering utgör den grad vilken frågeställningarna och 

situationen är den samma för alla intervjuade. Vid låg grad av standardisering anpassar sig 

intervjun efter intervjusituationen och personerna i motsats till hög grad av standardisering 

där den ska upprepa frågor, formulering, ordningsföljd, och tillvägagångssätt på exakt samma 

sätt genom alla intervjuer (Trost 2010:39). Strukturering utgör den grad som frågorna tillhör 

samma ämnesområde (Trost 2010:41). Hög grad av strukturering har ett ämnesområde medan 

låg grad behandlar många ämnen samtidigt (ibid.). 

 

Skriftliga källor. I studien används skriftliga källor från högskolebiblioteket, internet och 

interndokument från ABB. Dokuments äkthet är viktigt för forskaren och läsaren att kunna 

verifiera enligt Denscombe (2009:301:318). Fullständiga detaljer om källan behöver 

författaren ange för att möjliggöra verifiering av dokument (ibid.). Källan till de texter som 
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använts i examensarbetet har författaren angett detaljerat för att läsaren ska kunna verifiera 

texterna. 

 

Kvalitativ bearbetning  

Databehandlingen sker genom att den först analyseras, sedan tolkas (Trost 2010:154).  Den 

transkriberade texten analyseras först med stöd av forskarens minne för att få ett så grundligt 

och gediget material som möjligt (ibid.). Vid den efterföljande tolkningen är det viktigt att 

forskaren har ett öppet sinne för andra tolkningar än det mest uppenbara vilket Trost 

(2010:155) hämtat från Strauss och Corbin (1988). Författaren har vid transkriberingen nära 

följt intervjupersonernas utsagor från ABB Components och Stora Enso. Data som genererats 

från intervjuerna, fokusgrupperna och dokument vid ABB Components och Stora Enso har 

författaren först analyserat. Tolkning av data från ABB Components och Stora Enso har sedan 

vidtagits av författaren för att generera relevant, grundad och nyttig data för 

benchmarkingjämförelsen. Analysen av texten har baserats på författarens stödanteckningar, 

ljudupptagningar och minnesbilder samt feedback från intervjupersonerna vid ABB 

Components och Stora Enso. Feedback kunde inte produktionsanställda på ABB Components 

ge på grund av verksamheten och författaren inhämtade istället anvisningar av dem gällande 

data som lämnats. Anvisningarna rörde lämnad data gällande dilemman som sociala 

interaktioner anställda emellan och rörde inte identifieringen av processerna.  Anvisningar om 

att data utanför processidentifieringen skulle behandlas konfidentiellt påverkade därför inte 

resultatet.  Författaren tog inte upp Vid tolkningen av fakta har författaren använt öppet sinne 

och tagit stöd i den teoretiska referensramen. Därefter vidtas ett inledande analysarbete 

baserat på Lekvall och Whalbin (2001) och analys utifrån Karlöf (2009). I fallbeskrivningar 

vidtas ett inledande analysarbete där fallen beskrivs som en helhet utifrån en sammanställning 

av de olika uppgifter som ligger till grund för den (Lekvall et al.2001:319). Inledande 

analysarbete ska ske i enlighet med referensram och undersökningsuppgift. 

Fallbeskrivningarna kan ses som en datanära första analys eftersom de ofta utgör omfattande 

sammanställningar ur olika datakällor (ibid.). Examensarbetet utgör även en jämförande 

fallstudie med två fall med avgränsande områden.  Fallstudien utgör ett användningsområde 

för jämförande studier eftersom den påvisar likheter och skillnader mellan olika inramningar 

(Denscombe 2009:63). Analysen i benchmarkingen ska syfta till att ge en förklaring av 

bakomliggande omständigheter för att ge inspiration till förbättringar och lärande i ett 

långsiktigt perspektiv (Karlöf 2009:100). Analysen syftar till att ge förklaringar till skillnader 
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mellan organisationernas praxis och bidra med inspiration till förbättringar. Helin Lövingsson 

(Karlöf Consulting:2 2011) menar att när företag skiljer sig mycket åt så är det ur ett 

benchmarkingperspektiv extra intressant att belysa frågeställningarna: Varför har företaget 

valt sitt tillvägagångssätt och vilka fördelar respektive nackdelar innebär det?   

2.4.3 Benchmarkingsteg 

Detta kapitel behandlar de sex benchmarkingstegen byggt på Karlöf (2009: kapitel 3) varav 

examensarbetet kommer att följa de fem första stegen. Det sjätte steget genomförs inte i det 

här examensarbetet utan är kvar som stöd för ABB Components vid införandet av 

inspirationsförbättringsförslag samt för affärsenhetens framtida benchmarkingjämförelser. 

Teori och praktiskt tillvägagångssätt redovisas under benchmarkingstegen. Ett hälsomärke 

skapades hos ABB Components men utgår eftersom jämförande underlag från Stora Enso 

uteblev. Tillvägagångssätt om hälsa redovisas inte då hälsomärket inte tas upp. 

 

Steg 1: Ledare och deltagare. I detta skede utses även en projektorganisation och det är en 

fördel om projektledaren tas utifrån för att säkerställa att fokus ligger på benchmarking.  I 

detta skede rekommenderar Karlöf (2009:67ff) att inhämta information om 

förbättringsområdet. Projektstart vidtas sedan genom att förankra nyttan och värdet som 

benchmarking av undersökningsområdet hos cheferna och ledningen (ibid.). I detta steg är det 

vidare viktigt att aktualisera och identifiera vad som utgör förbättringsområdet vilket är en del 

av nulägesanalysen som kommer i steg två, men som även kan tas grundligare i detta steg 

(ibid.).  HR-chef och författaren utgör projektgruppen.  Benchmarkingområde identifierades 

som ledarskap (hälsofrämjande delar) tidigt av Ip1. Förbättringsarbete tillkom vid början av 

identifieringen av ledarskap (hälsofrämjande delar) av Ip1(9/3) och Ip2 (9/3) Examensarbetet 

omfattade produktionsverksamheten på avdelningen lindningskopplare på ABB Components. 

För att kunna ställa relevanta frågor till ABB Components så har författaren också läst in sig 

på relevant teori. Teori har inhämtats från Lagrosen et al. (2009) när det gäller kvalitetsarbete 

och kvalitetsvärderingar (engagerat ledarskap, ständiga förbättringar och delaktighet). 

Ledarskapsteori har författaren inhämtat från Yukl (2008) och Lagrosen et al. (2009). 

Hälsoteori har författaren tagit fram baserat på Angelöw (2010) samt ISM rapport 9 (2010). 

Projektstart vidtogs efter det att högsta ledningen på ABB Components fått information om 

examensarbetet och godkänt det (Ip1). Examensarbetet kom att inbegripa 

produktionsverksamheten på avdelningen lindningskopplare på ABB Components. 

Avdelningen lindningskopplare valdes ut av Ip1 för att det var praktiskt möjligt att genomföra 
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en benchmarking där.  Författaren har sedan vidtagit litteratursök på Google Scholar och Diva 

för att fånga upp forskningsfronten gällande hälsa och kvalitetsledning (TQM). 

Operationalisering av begrepp är viktigt i detta skede för att få samma uppfattning av begrepp, 

metoder och språkbruk (Karlöf 2009:69). ABB Components blandade termologi av både 

engelska och svenska ord ligger till grund för arbetet.  Engelska termer översätter författaren 

bara om det finns motsvarande ord för dessa i svenska språket som kan ge samma innebörd. 

Steg ett i metodstegen ska även ange om speciella förutsättningar föreligger, vilka ställer krav 

på att den behöver justeras för att anpassas till dessa (ibid.).  

 

Avsteg från metodstegen. Ett avsteg från metodstegen är att författaren kontaktade Bp2 på 

Stora Enso i ett tidigt stadium för en förfrågan om deltagande i studien. Stora Enso är en 

ledande praktiker inom hälsa och kvalitetsarbete identifierades och som finns i regionen.  Bp2 

bekräftade inom kort ett intresse av att delta i benchmarkingen. Detta utgör ett avsteg från 

benchmarkingstegen i linje med Karlöf (2009).  Författaren tog ovanstående steg för att 

säkerställa Stora Ensos deltagande i benchmarkingen. Valet av benchmarkingpartner 

beskriver författaren utförligare i steg tre. Ytterligare ett avsteg från metodstegen är att 

problemformuleringar tas fram utifrån de processer som ska jämföras mellan ABB 

Components och Stora Enso. Denna åtgärd vidtas för att ABB Components ska få andra 

insikter i hur problemställningarna kan hanteras genom Stora Enso som är en ledande 

praktiker inom valda processområden. Anledningen till ovanstående avsteg vidtas för att ABB 

Components kvalitetsarbete ligger på en betydligt lägre utvecklingsnivå än Stora Enso.  ABB 

Components har i dagsläget fel från början i sina processer, inget systematiskt 

förbättringsarbete och med inspektion på slutprodukt. Stora Enso däremot arbetar systematiskt 

med ständiga förbättringar och med att få rätt från början i alla sina processer. Avsteget från 

metodstegen gör författaren för att skillnaderna i kvalitetsledning mellan företagen är så stora 

att enbart en praktisk jämförelse kanske skulle vara svår att tillgodogöra sig. Det finns därför 

fog för att Stora Enso även får uttala sig om hur de skulle arbeta med ABB Components 

förbättringsområden för att utveckla dessa.  

 

Steg 2: Vad ska benchmarkas? Affärsdefinition utgörs av processerna ledarskap 

(främjande delar) och förbättringsarbete (attityd). Processer tas fram genom en 

nulägesanalys och beskrivs genom organisationens språkbruk (Karlöf 2009:70ff). Detta sker 

genom att kartlägga och analysera området som ska jämföras, och ta fram nyckeltal.  

Eftersom allt inte är mätbart utgör processbeskrivningar, illustrationer och kunskaper viktiga 



   
Personal- och arbetslivsprogrammet   
PA 2004 - Examensarbete inom Personal och arbetsliv, 30 hp, Vt. -11  Maria Daniels 

 

 22 

delar i en nulägesanalys.  Faktorer som inte hör till eller gör studien skev elimineras (ibid.). 

Endast mätetal som kan normeras används eftersom det finns en stor risk för kommande 

bortförklaringar annars. Identifieringen av valda processområden baseras på HR-chef, 

Kvalitets och hälsokoordinator, produktionschef, produktionsledare och produktionsanställda 

vid ABB Components. Processkartläggning kräver definitioner eftersom det handlar om en 

hierarki av arbetsmetoder (Karlöf 2009:77ff). Referenspunkter utgörs av processer, 

aktiviteter, arbetsorganisation, systemuppbyggnad och arbetsfördelning, men det finns även 

andra mätetal (ibid.). Processerna ledarskap och förbättringsarbete identifieras genom det 

språkbruk (engelska och svenska) som används på ABB Components. Stora Enso ställde krav 

på precisering i ett tidigt skede vilket skapade dilemma genom att identifieringen av 

förbättringsområdena behövde startas innan projektet var förankrat hos produktionschef, 

produktionsledare och anställda hos ABB Components. Stora Enso tydliggjorde tidigt att 

deras medverkande var avhängigt en klarhet i vilka förbättringsområden som skulle behandlas 

och deras roll i benchmarkingen. Examensarbetets praktiska förutsättningar har även 

påverkats av verksamhetens inneboende behov på ABB Components.  Ip1 på ABB 

Components har av naturliga skäl varit mycket upptagen med den operativa verksamheten. 

Detta har medfört att Ip1 i en del fall ej har funnit tid att boka intervjupersonerna eller haft tid 

för att informera hela organisationen om arbetet.  Information om vilka processområden som 

gällde gavs till Stora Enso så snart de identifierats hos ABB Components. Författaren försökte 

bidra till att underlätta arbetsprocessen genom att initiera kontakt med ledarna utifrån Ip1:s 

godkännande. Då ABB:s ledning av naturliga skäl prioriterat driften av verksamheten före 

studien, har författaren haft svårt att få tillgång till processledare och anställda. Författarens 

oerfarenhet av projektarbete kan ha bidragit till dessa dilemman men har även gett värdefulla 

insikter i hur de kan hanteras.  Författaren informerade alla intervjupersoner om syftet med 

examensarbetet och besvarade de frågor uppkom. Alla intervjupersoner på ABB Components 

har spelats in med deras godkännande. Under alla intervjuer förde författaren även 

stödanteckningar. Författaren använde sig vid informationssamlandet av öppna frågor och 

följdfrågor som hade en högre grad av struktur och låg grad av standardisering. 

Processidentifiering av benchdeltagare på ABB Components. Affärsenheten identifierade 

valda processområden genom fokusgrupp, intervju och interna dokument redovisas av 

författaren nedan: 
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Fokusgrupp 2011-03-09: Ip1 och Ip2 identifierade på 40 minuter processerna ledarskap 

(hälsofrämjande delar) och förbättringsarbete utifrån vad deltagarna såg som angeläget i 

verksamheten. Bilaga 2 redovisar frågeställningar. 

Fokusgrupp 2011-03-28: Deltagarna Ip2, Ip3, Ip4 och Ip5 utvecklade under cirka 2 timmar 

processerna ledarskap och förbättringsarbete. Ämnesstolpar användes som utgångspunkt från 

den första fokusgruppen gällande ledarskap (hälsofrämjande delar) och förbättringsarbete.  

Frågeställningar redovisas under bilaga 3. 

Intervju 2011-03-30 : Fyra produktionsanställda intervjuades i cirka 20 min och anges alla 

som IpX i benchmarkingen eftersom de handplockades en dag när det var mest praktiskt för 

verksamheten. I intervjumaterialet har de beteckningarna Ip6, Ip7, Ip8 och Ip9.  Frågor om 

förbättringsarbete (verksamhetsutvecklingsarbete, dagligstyrning och produktionsförändring) 

ställde författaren till deltagarna och redovisas i bilaga 4. 

Intervju2011-04-11 : Ip10 utvecklade under en timme historisk, nutida och framtida strategier 

inom kvalitetsarbete samt produktionsledarskap. Frågor som användes se bilaga 5.  

Interna dokument: ledarskapsstruktur, mål och vision på ABB Components utlämnade av 

Andersson Ann-Katrin. Hämtade 2011-03-09 

 

Kvalitativ bearbetning. Författaren har nära följt intervjupersonernas utsagor vid 

transkriberingen av dessa som alla har skett inom två dagar från intervjutillfällena. Den 

transkriberade texten e-mailades av författaren till deltagarna fyra dagar efter intervjutillfället 

för feedback. Texten som transkriberats av författaren har sedan analyserats där feedback från 

deltagarna på ABB Components utgjort ett stöd för den (se rubriken kvalitativbearbetning 

ovan). Produktionsarbetarna var förhindrade att lämna feedback på grund av verksamhetens 

drift och fick istället ge författaren anvisningar gällande lämnad data. Anvisningar gällde data 

som ej påverkade resultatet och handlade om den sociala interaktion anställda emellan. 

Feedback tas utförligare upp under rubriken 2.2.3 Etiska aspekter av författaren. Feedback på 

processbeskrivningarna från ABB Components har dragit ut på tiden då intervjupersoner av 

naturliga skäl prioriterar den operativa verksamheten och som även lett till kontaktsvårigheter. 

Processbeskrivningarna har även legat vilande under en vecka då ledare på ABB Components 

granskade det. Processbeskrivningarna har ändrats och delar strukits av författaren efter 

önskemål från deltagare på ABB Components. Ändringarna påverkar inte resultatet eftersom 

affärsenheten inte ville synliggöra arbetsmetoder i produktionsverksamheten. Tolkningen av 

processbeskrivningarna har författaren grundat på Trost (2010)(se rubriken 
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kvalitativbearbetning ovan). Processbeskrivningarna får endast användas av Stora Enso i sin 

helhet och kommer att begränsas i slutrapporten. Författaren redovisar 

processbeskrivningarna under rubriken 4. Processbeskrivning. 

 

Steg 3: Identifiera benchmarkingpartner, här Stora Enso. Identifieringen av 

benchmarkingpartner utgår från organisationens egna behov av information som väljer partner 

som är ledande vad gäller de specifika prestationer som är av intresse för den (Karlöf 

2009:84ff). Stora Enso valdes ut av Ip1 och författaren speciellt för att de utgör ledande 

praktiker inom kvalitetsledning och hälsa för att generera bästa informationen för jämförelsen, 

men även för det nära läget inom länet Dalarna. Valet av benchmarkingpartner görs ofta i en 

process utifrån en balans av vad som är idealiskt och vad som är praktiskt samt möjligt enligt 

Karlöf (2009:86).  

 

Steg 4: Informationsinsamling av jämförande underlag genomfördes hos Stora Enso. 

Fasen utgörs av planering och intervjuer (Karlöf 2009:90ff). Benchmarkingpartnern behöver i 

god tid få underlag, frågeställningar och en intervjuplan för att kunna förbereda sig och 

komma med motfrågor (ibid.). Stora Enso fick tillgång till ABB processbeskrivningar dagen 

innan intervjuerna hos dem. Processbeskrivningarna kunde ej ges tidigare av författaren till 

Stora Enso eftersom feedback och begränsningar gällande dessa drog ut på tiden från 

ledningen på ABB Components.  Planeringen ska säkerställa att ett tydligt jämförelseunderlag 

tagits fram samt att intervjufrågeställningar utgår från det (ibid.). Kontakt togs tidigt av 

författaren för att skapa utrymme för Stora Enso att planera in intervjuerna med en chef, 

personalutvecklare och verksamhetschef/företagssköterska samt produktionsanställda. 

Undersökningens praktiska förutsättningar har förändrats under tiden hos Stora Enso. Stora 

Enso har dels minskat ned sitt deltagande tid i studien från 12 timmar till ca 4 timmar vilket 

har lett till att författaren inte fått ett tillräckligt faktadjup för att kunna bidra till 

förbättringsförslag för deras verksamhet. I detta skede är det viktigt att projektgruppen skapar 

förutsättningar för jämförelser med förebilden för att inspirera till lärande genom att söka 

orsakssambanden varför och hur (Karlöf 2009:103:134). Författaren ställde öppna frågor och 

följdfrågor samt föredrog konkreta exempel ur underlaget för två av benchmarkingdeltagare 

på Stora Enso för att söka orsakssamband och få inspirationsförslag utifrån professionella 

praktiker. Intervjupersonerna på Stora Enso informerades om syftet med examensarbetet av 

författaren och besvarade de frågor som uppkom. Alla intervjupersoner från Stora Enso har 

författaren spelat in med deras godkännande. Vid intervjuerna förde författaren även 
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stödanteckningar. Öppna och följdfrågor ställdes av författaren utifrån ämnesområdena 

ledarskap (hälsofrämjande delar) och förbättringsarbete.  Intervjufrågorna hade en högre grad 

av struktur och en låg grad av standardisering. Författaren föredrog för Bp1 och Bp3 även 

konkreta exempel från processbeskrivningarna från ABB Components gällande 

förbättringsarbete och ledarskap. 

 

Processidentifiering av benchdeltagare på Stora Enso. Informationsinsamling av 

processunderlag hos Stora Enso skedde genom benchmarkingintervjuer vilket redovisas nedan 

av författaren: 

Benchmarkingintervju ett 2011-04-19: Intervjutiden var cirka 1 timme och intervjupersonen 

betecknas som Bp1 i arbetet. Ledarskap (hälsofrämjande delar) och förbättringsarbete 

utgjorde ämnesstolpar för frågorna som redovisas i bilaga sex. Efterarbete har vidtagit genom 

följdfrågor om ledarskap och förbättringsarbete. Dessa frågor har e-mailats respondenten av 

författaren för att utveckla processområdena.  

 Benchmarkingintervju två 2011-04-19: Intervjun tog cirka en och en halv timme. Intervjun 

används inte i sin helhet då material som rör hälsoarbetet som utgår. Delar som används av 

författaren är material som rör ledarskap (hälsofrämjande delar) och visas i bilaga sju.  

 Benchmarkingintervju tre 2011-04-19: Intervjun tog cirka en och en halvtimme. 

Intervjupersonen betecknas som Bp3 i arbetet. Frågor utifrån ämnesområdena ledarskap 

(hälsofrämjande delar) och förbättringsarbete ställdes av författaren som uppvisas i bilaga sex. 

Författaren föredrog även här konkreta exempel problemställningar från underlaget från ABB 

gällande förbättringsarbete och attityder för Bp 3.  

 Benchmarkingintervju fyra (komplettering) 2011-04-29; Intervjun tog cirka femton minuter 

och genomfördes via telefon av författaren. Intervjupersonen betecknas Bp4 i arbetet. 

Kompletteringsfrågor ställdes utifrån förslagsverksamhet och förbättringsarbete för att 

komplettera tidigare intervju i ämnet se bilaga åtta.  

 

Kvalitativ bearbetning. Transkribering av intervjuerna skedde dagen efter. Författaren har 

noga följt intervjupersonernas utsagor vid transkriberingen. Analysen av den transkriberade 

texten vidtog därefter av författaren som använde feedback som stöd i den (se rubriken 

kvalitativbearbetning ovan). Texten skickade författaren tillbaka för feedback till Stora Enso 

efter fyra dagar. Feedback från Stora Enso gavs i flera omgångar av en deltagare medan två 

deltagare på grund av arbetsbelastning lämnade den i ett sent skede.  Helgen innan författaren 
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skulle lämna in examensarbetet kom de två sista deltagarna in med feedback från Stora Enso.  

Materialet har hela tiden varit öppet för förhandling av författaren för deltagarna på Stora 

Enso. Materialet har ändrats och delar strukits av författaren efter önskemål från Stora Enso. 

Detta har inte påverkat resultatet då det gällde att ta bort delar eller ändra material som pekade 

ut anställda. Tolkning av materialet följde därefter av författaren baserat på Trost (2010) (se 

rubriken kvalitativbearbetning ovan). Under rubriken 4. Processbeskrivningar redovisas 

underlaget av författaren. 

 

Steg 5: Analys – Orsakssamband. Inledande analysarbete baseras på Lekvall et al. (2001) 

och analysen stöds av Karlöf (2009) samt Helin Lövingsson (Karlöf Consulting 2, 2011) (se 

rubriken kvalitativbearbetning ovan).  Här är det av vikt att skapa en förståelse och inspiration 

för förbättringar genom att analysera skillnader för att utveckla nya lösningar (Karlöf 

2009:100ff). Benchmarkinggapen som författaren identifierat mellan Stora Enso och ABB 

Components visar på betydande skillnader i praxis. Inledande analysarbete som författaren 

vidtar beskriver organisationerna som helhet utifrån teori och undersökningsområde. 

Inledande analysarbete synliggör betydande skillnader i praxis mellan organisationerna vilket 

ställer krav på mellansteg av teori, för att dels ge en förklaring av bakomliggande 

omständigheter, men även för att för att ABB Components ska kunna stegvis färdas mot Stora 

Enso:s praxis. Teori krävs även för att tydliggöra fördelar samt nackdelar med ABB 

Components valda praktik. Författaren redovisar analysen utförligt under rubriken 5. Analys. 

 

Steg 6: Omkonstruktion - Genomförande – Lärande. Förbättra genom att ta fram och 

genomföra en förändringsplan. Genomarbetade handlingsplaner är viktiga för genomförandet 

i den egna organisationen (Karlöf 2009:106ff:112ff). Referenspunkter för processer/flöden 

aktiviteter, arbetsorganisation, systemuppbyggnad och arbetsfördelning som förbättras och 

förändras benämns omstrukturering. Referenspunkternas trovärdighet är vidare viktiga delar 

för att skapa förutsättningar för förbättringsarbetets genomförande samt vilja till att lära 

(ibid.). Detta steg har författaren inte genomfört i examensarbetet. 

 

2.5 Etiska aspekter 

Avsnittet belyser här etiska aspekter som ligger till grund för examensarbetet. 

Alla deltagare på ABB Components och Stora Enso informerades inledningsvis av författaren 

om syftet med benchmarkingen och alla frågor som ställdes av dessa besvarades. Samtliga 
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deltagare visade intresse och gav sitt godkännande till författaren om fortsatt deltagande i 

benchmarkingen. Det ska alltid vara frivilligt att delta i studien (Denscombe 2009:197).  

Tydlig forskningsprocess gällande databehandling och deltagare behövs även för att 

säkerställa att deltagarna inte kommer till skada (Denscombe 2010:96). Detta sker genom att 

forskaren ger information om studien innan undersökningen, garanterar anonymitet vid behov 

samt hanterar data konfidentiellt (ibid.). Intervjupersonen ska även få svar på frågor som den 

har (Trost 2010: 46f:126ff). Tystnadsplikt och konfidentialitet är etiska aspekter som måste 

hållas i en forskningsprocess (ibid.). Anonymitet kan inte alltid garanteras vid intervjuer av 

representanter för organisationer vilket även kan påverka konfidentialiteten (ibid.). Detta kan 

till exempel ske när studien är för liten eller för att deltagarna i sin egenskap är 

positionsinnehavare i en organisation (ibid.). I gruppintervjuer finns inte heller 

konfidentialitet (ibid.). Kan forskaren inte lämna garantier om anonymitet och konfidentialiet 

till intervjupersonerna är det av vikt att han/hon vidtar mått av försiktighet för att inte bryta 

mot deras förväntningar (ibid.).  Alla deltagare på ABB Components och Stora Enso 

anonymiserades genom att deras namn inte redovisades i benchmarkingen av författaren. 

Författaren anonymiserade en del deltagare utifrån deras egen begäran och de andra av 

försiktighet. I ett fall har författaren på begäran ej redovisat en deltagares direkta position. All 

information kan inte redovisas av författaren då det direkt pekar ut individuella deltagare på 

ABB Components och Stora Enso. Majoriteten av respondenterna gavs möjlighet till feedback 

av författaren. Utformningen av insamlad data har varit öppen för förhandling av författaren 

som en försiktighetsåtgärd för att säkerställa att deltagarna inte kommer till skada i 

benchmarkingprocessen.  Produktionsanställda på ABB Components som inte hade möjlighet 

att ge feedback fick istället ge författaren anvisningar gällande lämnad data. Intervjumaterialet 

som ljudband är intervjuaren eller dennes uppdragsgivare egendom (Trost 2010:64). 

Forskarens minnesbild och sinnesintryck kan däremot ingen begära att få raderade (ibid.). 

Forskarens minne och sinnesintryck är viktiga vid analys och tolkning av data (ibid.). God 

etik i forskningsprocessen sker även genom att forskaren öppet redovisar att den följt god 

vetenskaplig praxis (Denscombe 2009:21f:378ff). Författaren strävar efter att öppet beskriva 

tillvägagångssätt och metoder i forskningsprocessen för att underlätta bedömningen av den 

vetenskaplig praxis som använts i benchmarkingen.   
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2.6 Urval 

Avsnittet tar upp benchmarkingurval, subjektivt urval och bekvämlighetsurval som används i 

examensarbetet.   

 

Intervjupersonerna på ABB Components valdes ut av Ip1 samt Ip3 utifrån intervjupersonernas 

funktion. Intervjupersonerna på Stora Enso valdes ut av Bp2 baserat på uppgifter om vilka 

som intervjuats på ABB Components och identifierade benchmarkingprocesser. Urvalet i en 

benchmarking görs ofta utifrån en balans av vad som är idealiskt och vad som är praktiskt 

samt möjligt enligt Karlöf (2009:86). Subjektivt urval ger författaren en sannolik förutsättning 

att generera nyttig information genom att utvalda människor eller företeelser har särskilda 

kvalitéer samt relevans för undersökningstemat grundat på Denscombe (2009).  Ett urval som 

däremot baseras på det som närmast finns tillhands utgör vidare ett bekvämlighetsurval 

(ibid.).  

 

 2.7 Validitet och reliabilitet  

Detta stycke tar upp examensarbetets reliabilitet och validitet 

 

Reliabilitet 

Tillförlitlighet i en kvalitativ studie uppnås genom att intervjuaren ställer ett antal frågor om 

samma företeelse för att kunna förstå alla dess nyanser och att han/hon även är lyhörd för 

kroppsspråk (Trost 2010:131f). Det finns inga stabila skeenden att mäta utan det som mäts är 

processer som är under förändringar eftersom människor är aktiva handlare och agerar i dessa 

(ibid.). Författaren aspirerar på att samla nyttig fakta genom att ställa ett antal frågor om 

samma processer och öppet fånga upp intervjupersonernas verbala och kroppsliga signaler för 

bidra med tillförlitlighet till studien. Tillförlitlighet i en kvalitativ studie är beroende av om 

ansedda procedurer använts och rimliga beslut tagits under forskningsprocessen (Denscombe 

2009:378ff). 

 

Validitet 

Forskarens jag har vidare en inverkan på undersökningsprocessen enligt Denscombe 

(2009:283f). Synen på forskaren som helt saklig och utan att ta ställning i processen är ett 

orealistiskt förhållningssätt, det handlar istället om grader av empatiserande (Trost 2010:134). 

Författaren är positivt intresserad av kvalitetsarbete och hälsofrämjande arbete vilket 
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möjliggör en positiv inverkan på forskningsprocessen.  Författaren följde därför öppet och 

nära deltagarnas och intervjupersonernas utsagor för att generera nyttig och grundad fakta. 

För att öka validiteten i kvalitativundersökning kan forskaren använda sig av 

respondentvalidering och grundad data (Denscombe 2009:367f:380f). Respondentvaliditet har 

använts av författaren genom hela examensarbetet förutom för de fyra produktionsarbetarna 

på ABB Components för att säkerställa att intervjupersonerna har tolkats på ett rättvisande 

sätt och att de inte kommer till skada.  Författaren har hela tiden varit öppen för förhandling 

med deltagarna om det empiriska materialet. Respondentvalidering innebär att forskaren 

återvänder till deltagarna med data för att kontrollera fyndens validitet (ibid.). 

Benchmarkingmetoden ligger till grund för studien och syftar till att bidra med nyttiga 

lärdomar av en ledande professionell yrkesutövares praktiska kunskaper för att genom en 

jämförande analys mellan organisationerna för att generera förbättringar utifrån den. Grundad 

teori är ett tillvägagångssätt som lägger vikt vid att förklaringar ska kopplas ihop med den 

praktiska situationen (ibid.). Schön (1988:12) betonar att erkända professionella yrkesutövare 

är de som har kunskapen i praktiken vilket vetenskapliga forskningen och andra praktiker kan 

lära av. Intervjufrågornas kvalité säkerställs genom att de stöds på verifierade vetenskapliga 

studier som identifierar processerna med förbättringar, kvalitetsvärderingar och hälsa hos 

företag. I examensarbetet använder sig författaren sig av fokusgrupper, intervjuer och 

dokument för att bidra med nyttig fakta som ligger till grund för inspirationsförslag till 

praktiker.  

 

3. Referensram 
Under denna rubrik redovisas relevant teori för att belysa empiri som syftar till att bidra med 

inspiration till att öka och förstärka kunskap hos ABB Components. Introduktion kommer 

först, sedan följer teoridelarna hälsa, hälsofrämjande arbetsplats och främjande ledarskap. 

Vidare tas delarna stresshantering, uppskattandestrategi, kvalitetsstrategier och 

kvalitetsvinster och lean samt spridningsstrategi upp.   

 

3.1 Introduktion 

 

”Att ha ett arbete är generellt sett som en hälsofaktor.” (ISM rapport 9 2010:7) 
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Ledningens syn på hälsa och vem som har ansvar för detta påverkar hur dessa arbetar med 

olika hälsostrategier i verksamheten, där vissa är framgångsrika och andra inte för att skapa 

goda förutsättningar för ökad hälsa (ISM rapport 9 2010: 27f:87).  Påfrestningar i arbetet leder 

till stress vilket påverkar oss individer olika mycket beroende på om vi utvecklat mer eller 

mindre framgångsrika stresshanteringsstrategier (ibid.). Stress kan vidare reduceras genom att 

stärka individens sätt att hantera den eller helt enkelt genom att avlägsna stressexponeringen 

(ibid.). Upplevs den stressande situationen som meningsfull, hanterbar och begriplig för 

individen stärks hälsan enligt ISM (rapport 9 2010:9) och Antonovsky (2005:42ff). Det som 

vidare stärker hälsan och arbetsglädjen är om goda resultat efterfrågas i organisationen istället 

för problem genom att fokusera på möjligheterna (Angelöw 2010: kapitel 13).  Ledning som 

har en helhetssyn på hälsoarbete och arbetar integrerat med hälsa i verksamheten samt agerar 

på de tre nivåerna i företaget organisatorisk, grupp och individ påverkar hälsan positivt (ISM 

rapport 9 2010:12:62f). Kvalitetsledningssystem (TQM) utgör ett kvalitetsledningssystem 

som tar en helhetssyn på verksamheten med fokus på anställda och kunder vilket påverkar de 

anställdas hälsa positivt främst av värderingarna engagerat ledarskap, delaktighet och ständigt 

förbättringsarbete enligt Lagrosen et al. (2009:269ff:275ff) och Lagrosen et al. (2010:116ff). 

Idemässiga ledningskoncept kräver översättningskompetens få en lyckosam anpassning till 

organisationen och för att hantera om människors naturliga element av motstånd vid 

förbättringar/förändringar, utifrån Røvik (2008) Jackobsen (2010) . 

 

3.2 Hälsa och hälsofrämjande arbetsplats 

Hälsa är en resurs som påverkar de mål individer har på fritiden och i arbetslivet och valda 

avsnitt gällande hälsa syftar till att visa på förtjänster med att arbeta med hälsa.  

 

Hälsa  

Hälsa tyds på olika sätt men kan delas in i två huvudinriktningar där biomedicinsk syn ser 

hälsa som frånvaro av sjukdom och dess ursprung (så kallat patogent perspektiv)(Medin och 

Alexandersson 2000:39). Den andra inriktningen utgör en humanistisk syn (så kallat 

salutogent perspektiv) där hälsa är en upplevelse av välbefinnande och mening (Medin et al. 

2000:69). Antonovsky (2005: kapitel ett) framhåller att salutogent och patogent perspektiv 

inte ska ses var för sig utan som ett komplement till varandra för att balansera synen på hälsa 

och främja en rörelse mot den friska polen. För att nå våra arbetsmässiga och privata mål kan 
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hälsa ses som en resurs som ger oss kraft att klara livets påfrestningar och krav (ISM rapport 9 

2010). 

 

”Hälsa kan ses som en resurs för att klara de påfrestningar och krav vi ställs inför i 

vardagen. Överskottet ger oss kraft att ta ett steg mot förverkligandet av våra mål och 

visioner. Dessa finns både i privatlivet och i arbetet.” (ISM rapport 9 2010:8) 

 

Hälsa utgör även en dynamisk process där olika faktorer förbättrar eller försämrar vår hälsa 

framhåller ISM (rapport 9 2010:8:22) baserat på Antonovskys begrepp kasaam. Antonovsky 

(2005: kapitel två och sex) anger att hans teori kasaam (salutogena teori) utgår från att 

individer hela tiden rör sig mellan polerna hälsa och ohälsa. Detta beror på deras förmåga att 

hantera livets innehåll av kaos, påfrestningar och stress (ibid.). Motståndskraften till livets 

påfrestningar är beroende av en hög grad av kasaam hos individerna, som gör att de kan 

bemöta dessa (ibid.). Kasaam bygger på den känsla individen har av sammanhanget vilket 

bygger på tre aspekter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (ibid.). Begriplighet är 

en aspekt som är beroende av i vilken grad individens grundläggande upplevelse av att det 

som sker i och utanför den är förutsägbart, begripligt och strukturerat för den. Hanterbarhet är 

en andra aspekt som är avhängigt i vilken grad individen upplever att den har tillräckligt med 

tillgängliga resurser för att möta livets utmaningar. Exempel på resurser är individens egna 

kunskaper eller stöd från sitt sociala nätverk privat och arbetsmässigt (ibid.). Låg hanterbarhet 

hos individen medför att den ser sig som ett offer eller att livet hanterar den orättvist. Den 

tredje aspekten utgörs av meningsfullhet som beror på om individen upplever att livets 

utmaningar är värda att investera sitt engagemang i, och utgör en motivationskomponent 

(ibid.). Meningsfullhet utgör en motivationskomponent i begreppet som är avhängig att 

individen upplever en angelägenhet inför de vardagliga processerna, för att vilja delta i dessa 

(ibid.).  

 

Hälsofrämjande arbetsplats 

En förutsättning för hälsofrämjande arbete är att de sker på organisationens tre systemnivåer 

individ, grupp/arbetsplats och organisation för att generera ett hållbart hälsofrämjande arbete 

(ISM rapport 9, 2010:12:62f). Winroth och Rydqvist (2008:227) visar en översiktlig modell 

av ett hälsofrämjande arbete där hälsoarbete, systemnivåer och verksamhet integreras vilken 

visas nedan: 
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Figur 3: Modellen ”Hälsa på arbetsplatsen” utifrån Winroth och Rydqvist (2008: 227). 

 

Utgångspunkter för hälsofrämjande arbetsplatser är fokus på främjande, processinriktat 

arbetssätt, en strävan mot delaktighet och arena (ISM rapport 9 2010:12).  

 

3.3 Stresshantering  

Stressreducering stärker hälsan och benägenheten att utföra ett visst arbete. Valt avsnitt 

gällande stresshantering syftar till att visa på förtjänster med att arbeta med stress på ett 

individuellt och organisatoriskt plan.  

 

Arbetsplatser går igenom många olika förändringar som påverkar hälsan mer eller mindre 

negativt beroende på hur individen hanterar den (ISM rapport 9, 2010:9:47). För att stärka 

hälsan behöver stressen reduceras genom stöd och att individen lär sig mer effektiva sätt att 

hantera den. Stress är hos individer en normal beteendemässig, psykologisk och fysisk 

beredskap som svar på upplevda hot och utmaningar i omgivningen (ibid.). Negativa effekter 

genereras först vid en långvarig stressexponering där det inte finns möjligheter till 

återhämtning. Coping utgör olika handlingsstrategier baserat på individers tidigare 

erfarenheter och personlighet som leder till om den upplever situationen som utmanande eller 

inte (ibid.). ISM (rapport 9 2010:27) lyfter fram tre faktorer som påverkar individers 

upplevelse av stress baserat på Folkman och Moskowits (2004) rön vilka följer nedan:   

 Graden av stress eller ingen stress handlar om i vilken utsträckning individer upplever att 

de har kontroll över den eller helt enkelt känslan av att kunna hantera den (ibid.). Individer 

som inte tror att de varken har möjligheter eller resurser att utföra ett visst beteende 
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kommer inte att engagera sig i det, även om de har gynnsam inställning till det och att de 

tror att de andra skulle godkänna det (Ajzen 2005). Detta beror på att individen får en 

kontrollförlust vilket genereras när hon/hon upplever oförmåga eller bristande resurser 

och möjligheter till att lösa uppgiften (ibid.). Individers upplevelse av sin arbetssituation 

och resurser är viktiga att beakta eftersom den styr hur de kommer att agera (ibid.).  

 Motverkande positiva upplevelser kan skapas när utmaningarna sätts in i ett 

meningssammanhang. 

 Bygga upp resurser och hantera utmaningar innan de blir så stora. 

Teori och forskning påvisar att höga nivåer av stress har en negativ effekt på medarbetarnas 

attityder och beteenden framhåller Brockner, Spreitzer, Mishra, Hochwarter, Pepper och 

Weinberg (2004), vilket framkallas av kontrollförlust. Brockner et al. (2004) stödjer detta på 

Homans utbytes (exhange) teori vilken går ut på att individer kommer att ge tillbaka det de 

upplever sig fått eller inte baserat på principen ömsesidigt utbyte. Ju mer stress anställda erfar 

ökar på upplevelsen att de inte blir behandlade på ett rättvist sätt framhåller Brockner et al. 

(2004). Det leder ofta till mer negativa attityder som minskat organisatoriskt åtagande eller 

arbetsinsats (ibid.). ISM (rapport 9 2010:28) framhåller att stress kan reduceras genom att 

stärka individens resurser att hantera stress eller helt enkelt genom att ta bort 

stressexponeringen. Stärkande faktorer enligt Angelöw (2010:64 ff. och 163ff) är följande: 

 Socialt stöd; kan direkt förbättra hälsa och välbefinnande genom att reducera stressnivån 

samt utgöra en buffert under påtagliga stressituationer. Arbetskamraters och lednings stöd 

har visat vara en kritisk faktor för hälsan men det sociala stödet från vänner, bekanta och 

släktingar är också en viktig del. 

 God sömn, sund kost, fysiskt aktiv och meditation. 

 Arbetsglädje ger bättre motivation, hälsa och välmående etc. Arbeta med systematisk 

arbetsglädje i tre steg för att stärka arbetsglädje och lust hos chefer samt anställda. Steg 

ett: Uppmärksamma arbetsglädjens positiva effekter. Steg två: Kartlägg arbetssituationer 

som präglas av arbetsglädje. Steg tre: Stärk arbetsglädjen genom att planera för hur de kan 

skapa fler situationer med arbetsglädje. 

 

3.4  Främjande ledarskap 

Avsnittet redovisar ledarskap och chefskap, uppgiftsorienterat, relationsorienterat, 

förändringsorienterat och främjandeledarskap. Hälsa är en resurs som påverkar de mål 

individer har på fritiden och i arbetslivet (ISM rapport 9 2010). Ledarskap har visat sig ha en 
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mycket stor inverkan på både hälsa hos individer men även för hur hälsoarbetet bedrivs (ISM 

rapport 9 2010).   

3.4.1 Ledarskap och chefskap  

Enligt Yukl (2008) kan en person inneha en chefsroll genom en formell position men behöver 

inte vara en ledare för det, medan en person kan vara en informell ledare utan att inneha 

formell position som chef. Ledarskapet enligt Hughes, Ginnet och Curpy (2008:26) är en 

process för att nå uppsatta gruppmål, genom att medarbetare influeras av ledaren. Utifrån 

detta perspektiv är ledarens personlighetsdrag inte det viktigaste utan den interaktiva 

processen mellan ledaren och medarbetare framhåller Backström, Granberg och Wilhelmsson 

(2008:31) grundat på Northouse (2004). 

3.4.2 Uppgifts, relations, förändrings och hälsofrämjande ledarskap 

Det finns tre olika strategier till ledarskap enligt Yukl (2008) vilka är följande: 

 Strategi ett: Uppgiftsorientering.  Ledaren fokuserar här på effektivitet, processer, 

prestationer och problemlösning vid störningar (Yukl 2008:713f).  Beteendet hos ledaren 

kännetecknas av att operativt hantera den dagliga driften genom följande: kortsiktig planering 

av drift och bemanning, tydliggöra mål och prioriteringar, ta beslut om resurser, fördela 

uppgifter och försöka minimera fel. Detta leder till förbättrad produktivitet och minskade 

kostnader (ibid.). 

 Strategi två: Relationsorientering.  Ledaren syftar i den här strategin till att öka 

ömsesidigt förtroende, samarbete, arbetstillfredsställelse och identifiering med organisationen.  

Beteenden hos ledaren syftar vidare till att bygga relationer genom att socialisera med 

individer. Relationsbeteendet kännetecknas av att vara stödjande, ge erkännande genom 

lovord, belöningar och ceremonier samt utvecklande genom att coacha (ibid.). Social makt är 

när ledaren skattas högt, beundras av sina medarbetare eller identifierar sig med denne. För att 

vidmakthålla eller skapa makten så behöver en ledare göra följande: visa acceptans och 

respekt, ge stöd och hjälp, försvara och backa upp anställda och hålla löften och vara 

självuppoffrande (ibid.). Vidare kan detta beteende öka den kollektiva samhörigheten, främja 

teams och individers arbetsutförande, minska stress och skapa ett ömsesidigt förtroende 

framhåller Yukl (2008) med stöd i Bass (1990) och Zaccaro et al (2001) rön. 

Relationsorienterat ledarskap är samstämmigt med hälsofrämjande ledarskap beskrivet 

utifrån Angelöw (2006:25). Hälsofrämjande ledarskap kännetecknas av att ledarna är 

uppmuntrande, tydliga, stödjande och tillgängliga samt ger feedback (ibid.). Hälsofrämjande 
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ledarskap bygger också på att ledaren skapar förutsättningar för samtal om glädjeämnen och 

svårigheter i arbetet (ibid.).  

Strategi tre: Förändringsorientering.  I den här strategin har ledaren fokus på anpassning 

till den externa omgivningen, leda förändringar, innovationer och inlärning (ibid.). 

Förändringsbeteendet hos ledaren kännetecknas av att skapa förutsättningar för kollektivt 

lärande, kunskapsspridning och implementera nya idéer, vilket Yukl (2008) bygger på James 

(2002), Senge (2002) och Vera & Crossan (2004) utsago. Var för sig skapar de tre 

ledarskapsstrategierna brister i verksamheten (ibid.).  

En kombination av de tre ledarskapsstrategierna leder till ett mer flexibelt och effektivt 

ledarskap (ibid.).  Ledarskapsstrategierna kan motverka varandra och det är av vikt att ledaren 

har förståelse för det för att kunna hantera en komplex organisation enligt Yukl (2008). 

Ledarskapet har stora krav på sig lyfter ISM rapport 9 (2010:85f) och behöver ha 

stödstrukturer för att balansera stress och engagemang i arbetet baserat på Dellve, Wikström, 

Tengeling och Arman (2010) och Kihlman, Tengelin, Eklöf, Wikström& Dellve (2010) rön 

vilka följer:  

 Utveckla stöd för andra linjens chef genom samtal med högre chef.  

 Skapa chefsforum för stresshantering och gränssättning 

 Chefen behöver tydliga och rimliga riktlinjer för sitt ansvarsområde 

En annan viktig förutsättning är att ledarna inte har för många anställda under sig för då 

fungerar inte ledarskapet oavsett ambitioner och kvalifikationer enligt Johnsson, Lugn och 

Rexed (2004:188). 

 

3.5  Uppskattande förändringsstrategi 

Detta kapitel redovisar en uppskattande (appreiciative inquiry) förändringsmodell. Individer 

som är möjlighetsfokuserade är mindre stresskänsliga och mer förändringsuthålliga vilket är 

viktigt för hälsan enligt Angelöw (2010). Uppskattande förändringsstrategi stärker hälsa hos 

individen, bidrar till en positiv syn och till en förändringsuthållig organisation. Ovanstående 

strategi är vald för att den stärker hälsan hos individen och skapar en mer 

möjlighetsfokuserad, robust och förändringstålig verksamhet. 

 

Förändringar genererar olika reaktioner hos individer enligt Angelöw (2010). 
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”Detta är såväl positivt som negativt, både välkommet och hatat.” (Angelöw, bokens 

baksida på omslaget, 2010) 

 

Det är viktigt att stärka hälsan hos de individer som är mer stresskänsliga, för att de ska kunna 

hantera förändringar, så att de kan se möjligheterna och stärkas av det, vilket genererar en 

robustare organisation (Angelöw 2010: kapitel 13). Positivt uppbyggande strategier är av vikt 

för att skapa förändringsuthålliga individer och organisationer (ibid.). Problembaserat och 

främjandebaserade/lösningsbaserade strategier intar två olika förhållningssätt till hur 

förbättringar och utveckling kan gå tillväga enligt Cooperrider, Whithney, Stavros och 

Jaqoueline (2008:16f).  Problembaserat förhållningssätt lägger fokus på att identifiera 

problem/ brister samt att lösa dem medan främjandebaserat förhållningssätt lägger fokus på 

att identifiera möjligheterna på ett uppskattande sätt (ibid.). 

 

Appreiciative inquiry 

Appreciative inquiry är en uppskattande och lösningsbaserad metod som letar det goda hos 

individens och organisationens styrkor att bygga utveckling på, genom frågor och berättelser 

om framtiden (Cooperrider et al. 2008:3f). Metoden startar direkt i främjande frågeställningar 

eftersom den baseras på tron att första frågan sätter agendan för vad vi kommer att finna och 

vad vi kommer att upptäcka vilket kommer att skapa grunden för framtiden. Om fokus ligger 

på problem hittar vi mer problem men om fokus istället läggs på uppskatta vad som är bäst av 

det som är nu, så kommer vi att hitta mer av det goda.  För att problem inte ska sätta agendan, 

så bekräftas det bara, genom att uttrycka att det är en viktig fråga. Gå direkt sedan vidare till 

främjandefokusering genom att ställa frågan vad är det du vill lära och uppnå. Det givna 

svaret kan sedan fördjupas med frågan: är det allt?  Appreciative inquirymetoden skapar ett 

kollektivt syfte och incitament för bredare engagemang för en gemensam vision baserat på 

systematiska frågeställningar med utgångspunkt i det som fungerar bäst i fyra steg 

understryker Cooperrider et al. (2008:5ff). Appreciative inquiry metodstegen följer: Steg ett 

är discovery och går ut på att upptäcka och uppskatta positiva faktorer samt krafter som har 

framgångsrik inverkan på organisationen vilket synliggörs med uppskattande frågor 

exempelvis: Vad är det bästa vi kan vara? Vilka uttryckta och outtryckta möjligheter finns det 

för att skapa en mer effektiv organisation? Det viktiga är att hitta tillfällen när faktorerna och 

krafterna är som bäst oavsett hur få eller enstaka stunder dessa var för att skapa en jordmån 

för ett engagemang. Metoden genererar ömsesidigt utbyte både för organisationen och 

anställda. Vinsterna med att involvera sig synliggörs med frågeställningarna: Vem påverkas? 
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och Vem har ett intresse i detta? (ibid.).  Dream utgör steg två och här skapas en gemensam 

vision baserat på de goda intervjuerna och berättelserna från steg 1 för att identifiera vad som 

är bäst i vad för att komma fram till hur det skulle kunna bli. Det tredje steget design går ut 

på att utforma en handlingsplan baserad på en positiv dåtid till skillnad mot problembaserade 

strategier. Strategier upprättas genom att Status quo ifrågasätts genom en jämförelse med 

visionen hur det skulle kunna vara. Fjärde steget destiny tar upp hur det borde vara som 

utgör ett idealt mål och här arbetar alla involverade med att omkonstruera verksamheten mot 

målet (ibid.). 

 

3.6 Kvalitetsstrategier 

Under den här rubriken redovisas kvalitetsutveckling, kvalitetsvinster och kvalitetsmodellen 

lean. God kvalitetsledning har en positiv påverkan på hälsan och verksamheten bland annat 

genom ökad produktivitet. 

3.6.1 Kvalitetsutveckling 

Detta avsnitt tar upp kvalitetsutveckling som utgör olika djupa nivåer i kvalitetsarbetet.  

Kvalitetsarbete med helhetssyn på tekniker, modeller och värderingar baserat på internt och 

extern kundperspektiv stärker individers hälsa och utgör en framgångsrik kvalitetsledning. 

 

Kvalitetsutvecklingsarbete i tre nivåer av olika djup 

Inspektion av produkt utgör inget kvalitetsutvecklingsarbete och befinner sig därför utanför 

modellen som beskriver olika djupa nivåer i det (Lagrosen et al. 2009:38 ff.). Kvalitetsledning 

består av de tre komponenterna tekniker, modeller och verktyg enligt Hellsten och Klefsjö 

(2000:241).  Dessa tre delar utgör vidare olika nivåer av djup i kvalitetsutvecklingsarbetet var 

för sig enligt Lagrosen et al. (2009:20ff) som utvecklar Hellsten et al. (2000) vilka följer 

nedan: 

Djup ett: Tekniker har ytligt inverkan på organisationen. Statistiska tekniker möjliggör 

kontroll av tillverkningsprocesserna i ett tidigare skede karaktäriserar ett reaktivt arbetssätt. 

Exempel på tekniker ”Just in time”, som innebär att organisationen säljer först och tillverka 

sedan. 

Djup två: Modeller har något djupare inverkan på organisationen. Exempel är ISO 9000 

(ständiga förbättringar) som ger riktlinjer för kvalitetsarbetet (ibid.).  Ständiga förbättringar 

kan utgöra mer eller mindre passivt arbete beroende på om organisationen har utgångspunkten 
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noll tolerans för fel eller har en tolerans för fel i processerna enligt Lagrosen et al (2009:53 

ff.). Här kan ett mer eller mindre passivt förbättringsarbete genereras beroende på om 

organisationen har noll tolerans för fel eller har tolerans för fel (Lagrosen et al. 2009:55). 

Djup tre: Kvalitetsledning (TQM) är ett proaktivt systematiskt förfaringssätt som 

genomsyrar alla processer genom både internt och externt kundfokus (Lagrosen et al. 

2009:20f). Den baseras på kvalitetsvärderingar som går in på djupet och ställer krav på en 

kulturförändring hos organisationen genom ett sammanhållet kvalitetsutvecklingsarbete för att 

skapa motivation och engagemang hos de anställda. Exempel är värderingarna ständiga 

förbättringar, engagerat ledarskap och allas delaktighet.  Proaktiva kvalitetsaktiviteter med 

helhetssyn på kvalité företas baserat på ständiga förbättringar. Allas bidragande ställer krav på 

att säkerställa kvalitetsarbetet vilket leder till att människan är den viktigaste resursen i att 

framställa kvalité (Lagrosen et al. 2009:20f:339). 

Människan är den essentiellaste resursen i kvalitetsarbetet där både anställda och ledare är 

mycket viktiga men där ledaren är avgörande för att skapa förutsättningar för kvalitetsarbetet 

(Lagrosen et al. 2009:335:339). Hälsa är den väsentligaste resursen en individ har för att 

förverkliga arbetsmässiga mål och visioner enligt ISM rapport 9 (2010:8). Hälsan påverkas 

positivt och stärks av kvalitetsledningens värderingar engagerat ledarskap, allas delaktighet 

och ständiga förbättringar men effekten är beroende på vilket kundfokus som genomsyrar 

organisationen och vilken kvalitetsutvecklingsnivå som den befinner sig på (ibid.). Intern och 

extern kundfokus är två viktiga förutsättningar för ett framgångsrikt kvalitetsarbete. Intern 

kundfokus på de anställda är avgörande för att kvalitetsarbetet ska påverka hälsan på ett 

positivt sätt och är byggt på ett engagerat ledarskap enligt Lagrosen et al (2009: kapitel 14). 

Engagerat ledarskap skapar förutsättningar för motivation och engagemang i kvalitetsarbetet 

genom kvalitetsvärderingarna allas delaktighet och ständiga förbättringar med stöd av 

tekniker och modeller (ibid.). Engagerat ledarskap, allas delaktighet och ständiga 

förbättringar är identifierade som viktiga förutsättningar för att människan ska kunna 

engageras och motiveras i kvalitetsarbetete med stöd av modeller och tekniker (Lagrosen et 

al. 2009:269ff:275ff). Engagerat ledarskap, ständiga förbättringar och allas delaktighet är 

kvalitetsvärderingar som identifierats som väsentliga för hälsan enligt Lagrosen et al. (2009) 

och Lagrosen et al. (2010:116ff). Ovanstående kvalitetsvärderingar skildras i avsnittet som 

följer:  

 Engagerat ledarskap har konstaterats vara en mycket viktig faktor för kvalitetsarbetet och 

hälsa. Engagerat ledarskap hos ledare karaktäriseras av höga kvalitetsmål, engagemang för 
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kvalitetsarbetet och utgör goda förebilder för kvalitet samt har balans i livet (Lagrosen et al. 

2009:49:339). Lagrosen, et al. (2010:120) har identifierat andra viktiga delar i engagerat 

ledarskap som empati, närvaro, kommunikation och integritet samt kontinuitet. Betydelsefulla 

förmågor hos engagerat ledarskap som kan relateras till anställdas hälsa utgörs av förmågan 

att tolka information och anställdas situation samt ge erkännanden till anställda om väl utförda 

arbeten (ibid.). Engagerat ledarskap ställer krav på att ledaren även behöver vara lättillgänglig 

och agera som en förebild privat och på arbetet (ibid.). Detta ledarskap har kännetecken av det 

relationsorienterade ledarskapet och förändringsorienterade ledarskapet utifrån Yukl (2009) 

rön (se ledarskap 3.4). Engagerade ledarskapet kännetecknas även av det främjande 

ledarskapet baserat på Angelöw (2006) (se ledarskap 3.4).  

 Ständiga förbättringar är enligt Elg et al. (2007: 51) följande:  

 en ständigt pågående vardagsaktivitet 

 ska leda till förbättrad kvalité och resultat (vinster, minskade kostnader ökad 

produktivitet, kund och medarbetartillfredsställelse etc.) 

 alla ska förbättra – högsta ledning ska vara engagerad och visuell – i anställdas arbete 

ingår det som en naturlig del att leta sätt att förbättra prestationsförmågan, 

 systematiskt arbetssätt som baseras på en statistisk/kvantitativ utvärdering av 

prestandan av processer. 

Ständiga förbättringar kan utgöra mer eller mindre passivt och förebyggande 

förbättringsarbete beroende på om organisationen har utgångspunkten noll tolerans för fel 

eller har en tolerans för fel i processerna (Lagrosen et al. 2009:53ff.). Organisationen bör 

oavbrutet sträva mot noll acceptans av fel och högre kvalité i det ständiga förbättringsarbetet 

baserat på en uttrycklig kundfokus i processerna (Lagrosen et al. 2009:53f:317ff:339f). Det är 

viktigt att göra rätt från början eftersom det är kostsamt att misslyckas vilket Elg et al. 

(2007:10) hämtar från Crosby (1979). Arbetet med ständiga förbättringar ställer krav på 

funktionella och tillförlitliga processer där leverantören är essentiell för att den ska fungera 

enligt uppsatt mål (Elg et al. 2007:25f). För att kvalitetssäkra processerna i det ständiga 

förbättringsarbetet är det av vikt att utse interna processägare och processförbättringsgrupper 

(Lagrosen et al 2009:53f:317ff:339f). Ständiga förbättringar är väsentliga för att 

organisationen ska kunna uppfylla de önskemål och behov som kunden har (ibid.). I ständiga 

förbättringar är kunden både intern genom anställda och extern genom köpare och 

leverantörer (ibid.). Ständiga förbättringar bygger på förtroende och pålitlighet ur kundens 

perspektiv. Pålitlighet skapas genom konsekvens, hållna löften, trygghet, öppen och ärlig 
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kommunikation (ibid.). Elg et al. (2007:50f) lyfter fram att ständiga förbättringar handlar 

exempelvis om att förbättra arbetsutformning, arbetsvillkor, tillverkningsprocesser och 

leverantörskontakter som baseras på (Boer et al. 2000; Dahlgaard et al.1998; Lillrank 2001; 

Berger 1997;Imai 1986). Förbättringsprogram är till exempel förslagssystem och 

förbättringsgrupper som definieras enligt Elg et al. (2007:17) följande: utgår från principen 

ständiga förbättringar, är fastställda från ledningen, har löpande eller tidsbestämt åtagande, 

delaktighet av flertal personer eller personalgrupper, vill uppnå en högre grad av minskade 

kostnader eller kundtillfredsställelse samt nyttjar en bas av förbättringsverktyg. ISO 9000-

serien utgör en ”familj” av standarder, som ger allmänna riktlinjer för grunderna i 

kvalitetsledningssystem. Standarden anger hur det ska användas och reviderar också det 

ständiga förbättringsarbetet (Lagrosen et al. 2009:63). ISO 9000 anger rekommendationer om 

kvalitetsarbetet exempelvis mål, resurser och mätmetoder som behövs för att nå målet (ibid.). 

Mätmetoder säkerställer processers effektivitet genom att hitta avvikelser i denna för att 

upprätthålla ständiga förbättringar i systemet (ibid.). Förbättringsarbete kan ha olika fokus 

vilket Elg et al. (2007:180) hämtar från Eklund (2000) exempelvis reaktivt eller proaktivt, 

kontrollerat (arbetsrutiner, arbetsmiljö eller produkter) eller fritt fokus och frivilligt eller ingår 

i arbetet. I ett uthålligt ständigt förbättringsarbete utgör förslagsverksamhet en drivkraft 

genom att individen kan få en personlig nytta av det (Elg et al. 2007:199). Den personliga 

nyttan som individen kan erfara är att hans/hennes förbättringsförslag till exempel underlättar 

det egna arbetet eller att han/hon får möjligheter att utveckla eller engagera sig (ibid.). Det är 

vidare viktigt att avsätta resurser för det och ge snabb information om hur förslaget kommer 

att hanteras genom tydlig prioritering för att understödja individens engagemang (ibid.). 

Tecken på ett stabilt förbättringsarbete är hög utförandegrad vilket Elg et al. (2007) hämtat 

från Cloettas förbättringsarbete. Ett annat är kort feedback tid där allt inom en vecka kan ses 

som en funktionell nivå som Elg et al. (2007) också hämtat från Cloetta, men som kan variera 

beroende på förbättringsförslagets komplexitet. Belöning kan även ske på olika sätt dels 

individuellt satta eller för gruppen för att stimulera samarbete (ibid.).  Belöning för förslagen 

hos Cloetta var biobiljett, uppskattning, pengar och att förslaget utfördes (ibid.). Individens 

personliga nytta är en central ingrediens (Elg et al. 2007:29). Belöningarna kan även delas ut 

på vanliga men också även på specifika belöningsmöten vilket Elg et al. (2007:186) baserar 

på Cloettas förbättringsarbete.   

Allas delaktighet lyfter Lagrosen et al. (2009:51) fram utifrån Juran (1988) som följer: – 

arbetsmoralen höjs när anställda får bidra, -bidra vill de flesta anställda, - identifiering av 
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problem och förbättringsförslag utgör bidrag, -anställda har bäst kunskap om sitt arbete därför 

kan de bidra.  Allas delaktighet utgår från verklig delaktighet genom att ledaren delegerar 

beslut nedåt och låter anställda fatta beslut som särskilt rör deras arbetssituation (Lagrosen et 

al. 2009). Det ställer krav på ett modigt ledarskap. Förbättringsförslag från anställda leder till 

en högre implementerings grad. Meningsfull verksamhet behöver bedrivas för att anställda 

ska uppleva det som meningsfullt att bidra i förbättringsarbetet (ibid.). Genuin delaktighet är 

omöjlig att applicera om produktionen eller produkterna strider mot kvalitetstänkandet. Allas 

bidrag är bättre ord än ordet delaktighet då det syftar till en större helhet lyfter Lagrosen et al. 

(2009:50ff) fram utifrån Browns (2005) rön.  

Kvalitetsvärderingar är vidare en grundförutsättning för att verktyg och tekniker ska kunna 

användas framgångsrikt i arbetet (Lagrosen et al. 2009:38f). Värderingar har identifierats som 

väsentliga för hälsan och kvalitetsutvecklingsarbetet (ibid.).  Används däremot bara modeller 

och tekniker då blir kvalitetsarbetet mekaniskt och skapar varken engagemang eller 

motivation för kvalitetsarbetet (ibid.).  Lagrosen et al. (2009:38ff.) menar att ledares arbete 

med abstrakta kvalitetsvärderingar som syftar till att motivera anställda behöver stöd av 

konkreta modeller och tekniker i processen för att ge resultat till en framgångsrik 

kulturförändring, som främjar kvalitetsarbetet. Kvalitetsarbetet är vidare avhängigt 

individernas upplevelser, känslor och tankar omkring det, vilket frambringar ett behov av en 

kvalitetskultur (ibid.). Den skapar förtroende hos individerna för att de ska ta till sig 

kvalitetsvärderingarna (Lagrosen et al. 2009: kapitel 17). 

3.6.2 Kvalitetsresa 

Under denna rubrik beskrivs kvalitetsarbetets utveckling i sex nivåer. 

Kvalitetsarbetet kan vidare graderas i en skala ett till sex utifrån hur organisationer arbetar 

med det genom vidhängande beteenden och karakteristiska för de olika nivåerna enligt Dale et 

al. (1997:418f). Lagrosen et al. (2009:41) utvecklar denna skala med att också placera 

organisationerna utefter hur de arbetar med värderingar (internt fokus på kunder: anställda), 

tekniker och modeller vilka utgör olika djup i kvalitetsarbetet vilket följer nedan: 
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Figur 4 Lagrosen och Lagrosen (2009:41) kombinerar sina rön om djup med Dale och 

Lascelles (1997) rön. 

 

Kvalitetsresan tar olika lång tid beroende på hur engagerade organisationer är i sitt 

förbättringsarbete och upp till nivå sex kan det ta över 10 år (Dale et al. 1997).  Kvalitetsresan 

är ett sökande utan slut (ibid.). Det beror på att uppnådda nivåer inte utgör ett stabilt 

organisatoriskt läge utan hela tiden ställer krav på fortsatt engagemang för annars riskerar 

organisationen att halka ner på lägre nivåer Dale et al. (1997:427f ). Dale et al. (1997:418f) 

skala med de sex nivåerna av kvalitetsledning (TQM) beskrivs nedan och kompletteras med 

Lagrosen et al. (2009) i slutet på de olika nivåerna: 

Nivå 1. Oengagerade organisationer (Dale et al. 1997:418f).  

På den här nivån finns företag som kännetecknas av en lång och framgångsrik 

affärsverksamhet med liten konkurrens och bristande kundtryck (ibid.).  Strategin utgörs av en 

prioritering av kortsiktiga mål vilket framgår av täta byten av prioritet, brist på investeringar i 

människor och kostnadsbesparingar. Högsta ledningen karaktäriseras av bristande 

engagemang för kvalitetsarbete. Det leder till att varken tid eller resursfördelning prioriteras 

för kvalitetsledningsarbete. Organisationen åtgärdar akuta problem genom ständiga 

utryckningar genom en så kallad brandkårsorganisation. Här finns det även en brist på 

kvalitetssäkring. Detta leder ofta till kassering av produkten och organisationen har en hög 

förekomst av externa och interna fel. Samma problem uppstår igen eftersom det inte finns 
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några formella procedurer för att driva långsiktiga korrigerande åtgärder. Huvudfokus är att 

mäta överensstämmelse med specifikation och stor del av verksamheten kretsar kring 

godtagbar kvalitetsnivå (AOL). Negativa element är inbäddade i kulturen exempelvis attityder 

som ”dem och oss”, lite erkännande ges för arbetsinsatser och oflexibla arbetssätt (ibid.). 

Lagrosen et al. (2009:40) menar att kvalitetsarbetet på oengagerade nivån är en fasad eftersom 

organisationen är påtvingad detta arbete för att tillfredsställa kunden och leverantören.  

Organisationen kan vara certifierad i ISO 9000 men har inte systematiskt börjat använda 

ständiga förbättringar i arbetet och har inget djup i kvalitetsarbetet. 

Nivå 2. Famlare (Dale et al. 1997:420f).  

Strategin är att kvalité ses som ett program eller ett projekt och ledningen har inte någon 

sammanhållen plan för spridning av kvalitetsledning (TQM) genom hela organisationen 

(ibid.). Ständiga förbättringsaktiviteter är lite av kosmetiska "off-line" motivationsprogram 

med ringa inverkan på organisationsstruktur, interna relationer och övergripande inriktningen.  

Förbättringsarbetet har inte integrerats med företags- och avdelningsnivåmål. Det finns ingen 

plan för utplaceringen av kvalitetsarbetet i hela organisationen.  Kommunikation är begränsad 

och kvalitetsförbättringsarbetet genomsyrar inte verkstadsgolvet och kontorens nivåer. All 

personal ska ta ansvar för förbättringsarbetet men ledningen har inte själv accepterat att de 

måste arbeta enligt samma premisser som de ålagt personalen.  Den praktiska tillämpningen 

av förbättringsarbetet utgörs av från dag till dag insatser istället att följa den uppsatta linjen i 

förbättringsarbetet. Ledningens oförmögenhet att placera kvalitetsförbättring inom en 

strategisk ram är ett hinder för vidare insikter om nyckelfaktorerna i det och leder till att det 

inte ger önskat resultat på lång sikt.  Ledningen fångar i detta skede upp att motivationen kan 

förbättras hos personalen som håller på att kvävas av sina arbetsledare och chefer på grund av 

förbättringsarbetets förutsättningar. Ledningen saknar insikter i att förbättringsverksamheten 

behöver prioriteras och att arbetet med ständiga förbättringar samt att förbättringar som ägt 

rum behöver erkännas av dem. Detta kan bero på organisationens oerfarenhet eller mindre 

goda erfarenheter av tidigare förbättringsarbete som därför lett till att den inte fullföljt tagna 

förbättringsprogram. Risken detta medför för organisationen är att den går in i en cykel av 

program, förnyelse och nedgång som präglas av misslyckade startförsök och bristande 

motivation, frustation och besvikelse. Ledningen är därför mycket mottaglig för yttre 

påverkan av de senaste modenyckerna som säljs under olika koncept. Betydande interna 

stridigheter, rivalitet och "politik" finns mellan avdelningar. Inga verkliga förändringar i 

företagskulturen har gjorts sedan början av kvalitetsledningsinitiativet. Det finns en rätt hög 
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misstro mot kvalitetsförbättringskonceptet hos personalen och ledningen (antal ledande och 

mellannivå som inte är emot det), eftersom de inte har fått stöd från ett samordnat 

utbildningsprogram. Medvetenhet och förståelse för fördelarna med 

kvalitetsförbättringskonceptet finns på lägre nivåer i organisationen och leder till frustration 

på grund av bristande stöd från ledning till följd av deras bristande kunskap om konceptet. 

Det finns en stor klyfta mellan nivåer i den organisatoriska hierarkin i deras upplevelser av 

kvalitetsledning (TQM) när det gäller nutida uppnådda fördelar och framsteg. En rädsla för 

misslyckande och osäkerhet genomsyrar organisationen (ibid.). Lagrosen et al. (2009:41) 

menar att kvalitetsarbetet på famlarnivån har påbörjat ett arbete med ständiga förbättringar 

genom att ha en viss framgång med teknikerna men incitamenten är för osäkra och isolerade 

för att generera mer effekt. 

Nivå 3. Verktygsvurmare (Dale et al. 1997:422ff). Strategin för kvalitetsutveckling och 

kvalitetsinitiativ är fortfarande inte en fråga för hela ledningen (ibid.). Detta innebär att de 

inte har full förståelse för systemets optimala förmåga till följd av stor kunskapsvariation hos 

dem.  Förväntningar på kortsiktiga resultat gällande produkt output och kvalité vilket främjar 

reaktiv problemlösning samt till en försummelse av långsiktiga förbättringsåtgärder av 

grundorsaker. Ledningen intar en reaktionär ledarstil. Det ständiga förbättringsarbetet här 

koncentrerat till produktionsavdelningar medan andra avdelningar är mindre involverade i 

det.  På den här nivån har organisationen svårt för att upprätthålla tempot i sitt 

förbättringsarbete och är ständigt på jakt efter nya idéer och snabba fixar för att producera. En 

praxis med att ofta ersätta kvalitetsstyrningsverktyg och tekniker kräver stora ansträngningar 

och disciplinerad användning av anställda för att få dem att fungera. Organisationen tillämpar 

ett större urval av kvalitetsverktyg och tekniker, och använder olika 

kvalitetsförbättringsgrupper.  Verktyg och tekniker tillämpas mer funktionellt inom de 

områden som drabbats hårdast av kundrevisioner.  Det finns kvardröjande interna slitningar i 

detta skede. På den här nivån tenderar en brandsläckningskultur att undertrycka tekniker som 

kräver mer ansträngning att kunna användas och tillämpas framgångsrikt. En nivå tre-

organisation ger rätt sorts signaler och presenterar den nödvändiga bilden till sina kunder och 

leverantörer, men under ytan finns en "brandbekämpning" kultur kvar. Detta för att de inte 

anslutit sig på riktigt till kvalitetsledning (ibid.). Lagrosen et al. (2009:41) menar att 

kvalitetsarbetet på verktygsvurmarnivån utgörs av mer erfarenhet vilket leder till att de 

använder teknikerna väl med viss nytta.  
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Nivå 4. Förbättrare (Dale et al. 1997:424f). Strategin på kvalitetsutveckling börjar 

utforma sig till en kvalitetsledning (ibid.). Ledningsgruppen visar på ett tydligt 

kvalitetsengagemang i sitt ledarskap och beteende vilken arbetar aktivt med att skapa en 

helhetssyn på kvalité genom att integrera TQM med affärsstrategierna. Det praktiska arbetet i 

verksamheten präglas av att TQM anses utgöra goda ledningsprinciper och praxis. Anställdas 

inflytande är på den är nivån betydelsefull för organisationen, som kommunicerar ut 

erkännande och uppskattning för dem i verksamheten. Kulturen präglas av förtroende och 

förbättringsvilja på alla nivåer. Kvalitetsutvecklingsarbetet börjar få en påtaglig inverkan på 

resultatet i dessa organisationer eftersom ledningen förstår att det ställs krav på 

kulturförändring och ständiga förbättringar med kundfokus. Kvalitetsresan är i ett sårbart 

skeende eftersom kvalitetsincitamenten är beroende av ett fåtal drivande personer samt att 

finansiella svårigheter kan få organisationen att återgå tillkortsiktiga kostnadsreduceringar 

istället för att satsa på långsiktiga förbättringsaktiviteter (ibid.). Lagrosen et al. (2009:41) 

menar att förbättrarnivån börjar få en påtaglig inverkan på resultatet genom det ökade greppet 

om modellerna men kvalitetsutvecklingsarbetet är sårbart. Detta för att kvalitetsarbetet är 

beroende av ett fåtal eldsjälar och effekterna är ojämnt fördelade i organisationen.  

Nivå 5. Utmärkelsevinnare (Dale et al. 1997:425f). Strategin präglas av en engagerad 

ledarskapskultur som genomsyrar organisationen som skapar en kvalitetsledning (ibid.).  

Kvalitetsutvecklingsarbetet baseras på ett antal framgångsrikt genomförda förändringar. 

Anställda har förtroende för TQM och ser det som ett ledningssystem med syfte att både 

tillfredsställa interna och externa kunder genom lyhördhet samt effektiva rutiner, processer 

och business. Organisationer på den här nivån har nått en självgående förbättringskultur och 

möjligen vunnit ett internationell eller nationell kvalitetsutmärkelse (ibid.).  Lagrosen et al. 

(2009) menar till skillnad mot Dale et al. (1997) att utmärkelsevinnarnivån har påbörjat ett 

arbete med värderingar för att få en hållbar förbättringskultur. Värderingarna är synliga i 

organisationen men är inte uthålliga och helt integrerade i den. Utmärkelsevinnarna har ett 

starkt grepp om modeller samt tekniker (Lagrosen et al. 2009:41f). 

Nivå 6. Världsklass (Dale et al. 1997:426f). Strategin här är enhetlig genom att business 

och ständiga förbättringar är helt integrerat med varandra för att skapa värde för kunden 

eftersom dess önskemål, affärsmål, tillväxt och strategier ses som oskiljaktiga (ibid.).   

Lagrosen et al. (2009:42) menar att världsklassnivån har integrerat värderingar, tekniker och 

modeller i organisationen och dess kultur. 
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3.6.3 Kvalitetsvinster 

Under denna rubrik redovisas kvalitetsvinster som visar på förtjänster som kommer med god 

kvalitetsledning. 

 

Erkki och Granli (2009:14) lyfter fram att arbete med kvalité syftar till att få nöjdare kunder 

externt samt internt och en effektivare verksamhet och leder därigenom till en högre 

lönsamhet baserat på Juran (1999). Företagets lönsamhet påverkas av det bland annat genom 

minskade kostnader. Kvalité utgörs här som avsaknad av problem i relation, fel till 

produktion, fel under produktion och fel efter produktion. Minskade kostnader är ett resultat 

av högre kvalité som utgörs av färre defekter, färre fel och färre reklamationer. Vidare 

fördelar kan ges av förbättrad kvalité som ökad arbetsproduktion vilken är en effekt av färre 

omarbetningar visar Erkki et al. (2009:14) på baserat på Juran (1986).  

3.6.4 Lean 

Det här kapitlet tar upp lean för att ABB Components använder många delar av metoden. 

 

Begreppet lean visade sig i Pettersens (2009:130) litteraturstudie ha två olika inriktningar där 

konceptet vanligen sågs av vissa praktiker som en uppsättning verktyg, vilka minimerade 

avfall. Den andra inriktningen som huvudsakligen utkristalliserades i akademiska skrifter såg 

lean som något mer än bara en uppsättning verktyg (ibid.).  En definition av begreppet lean är 

att modellen identifierar och eliminerar slöseri genom ständigt förbättringsarbete där kundens 

beställning skapar dragande flöde i strävan efter perfektion vilket Andersson, Eriksson och 

Torstensson (2006:284) hämtat från Nist (2000). Lean har däremot inte cyklisk karaktär på 

förbättringsarbetet och brister i fokus på utförandet av det (Andersson et al. 2006:291f).  Lean 

är hela tiden under omvandling och en definition är därför bara en giltig stillbild vid en viss 

tidpunkt vilket Pettersen (2009:136) hämtat från Hines et al. (2004). I Pettersens (2009:130ff) 

litteraturstudie identifierades begreppet Just in time som ett av de centrala i lean av ett flertal 

forskare. Just in time omfattar tekniker som taktad line och dragande produktionssystem 

(kanban) (ibid.).  Tekniken är känslig för störningar vilket ställer krav på att företaget har 

säkra leveransförhållanden, väl fungerande kvalitetsarbete och goda relationer till sina 

intressenter för att den ska fungera bra (Lagrosen et al. 2009:98). Effekterna som lean skapar 

är ökad lageromsättning, minskad upplärningstid, ökad kapacitet, minskad arbetscykeltid och 

ökad kundnöjdhet (Andersson et al. 2006:289ff). I Japan är lean inte en allmängiltig metod 

utan används med framgång bara inom bilindustrin (exempel Toyota och Honda) vilket 
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Petterson (2009:137) hämtat från Shu Yamada (2007) och Keys och Miller (1984). Lean 

ställer krav på att affärsvillkoren behöver möta konceptets betingelser tar Pettersen 

(2009:137) från Cooneys (2002) rön. Lean har vissa brister då den slimmande organisationen 

är känslig för förändringar och har svårt att svara upp mot nya förutsättningar och 

omständigheter som ställer krav på flexibilitet lyfter Andersson et al. (2006) fram utifrån 

Dove (1999). En stabil plattform krävs för att lean ska kunna maximera kapacitet och 

effektivitet enligt Andersson et al. (2006:289).  Lean fokuserar på instrumentella tekniker för 

att förbättra systemets prestanda genom standardisering av arbete och kollektivt lärande vilket 

Pettersen (2009:134f) stödjer på Niepce och Mollerman (1998) samt Thompson och Wallace 

(1996) (ibid.). I lean ses de anställda som komponenter i verksamheten för att konceptet 

fokuserar på att tekniker skapar kvalité och inte människan anger Petterson (2009) utifrån 

Kamata (1982) och Berggren (1992). Detta leder till att lean har svagt fokus på människor 

(ibid.).  Lean tycks vara grundad på teori X genom att konceptet minimerar anställdas 

deltagande i förbättringsarbetet vilket Pettersen (2009:135) lutar på Ezzamel et al. (2001). 

 

3.7  Spridnings - och översättningsteori 

Detta avsnitt redogör för spridnings- och översättningsteori hos organisationer. Dessa är 

enligt Rogers (2003) och Røvik (2008) avgörande för en framgångsrik och effektiv 

implementering av nya idéer. Valda avsnitt gällande spridningsteori och översättningsteori 

syftar till att stödja processen med att sprida och anta nya idéer hos ABB Components. 

Spridnings- och översättningsstrategin ligger även till grund för hur examensarbetet 

inspirationsförslag kan spridas till ABB Components. Spridningsteorin kompletteras med 

översättningsteorin för att skapa en mer nyttig kunskap om framgångsrik implementering av 

idéer. Spridning och översättningsteori följer under rubrikerna översättning, innovationer, 

tid, sociala systemet och förändringsagent. 

3.7. 1 Översättning 

Översättning (spridning) är mycket mer än bara transport av objekt, eftersom det handlar om 

abstrakta idémässiga representationer som organisationer försöker överföra in i verksamheten 

Røvik 2008:47). Innovation avses här som arbetssätt (praxis), idéer och produkter som utgör 

en nyhet för användaren (Rogers 2003:6:12). Idén kan kopieras och något läggs till eller något 

annat dras ifrån för att anpassas samt kombineras med befintliga idéer (Røvik 2008:47). 

Översättningsprocessen är även en förändringsprocess som innehar två naturliga element av 
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motstånd (Jacobsen 2010:168f). Det första elementet utgörs av ett emotionellt förlopp 

eftersom individer är osäkra över vad förändringen kommer att innebära för dem. Det andra 

elementet utgörs av ett politiskt förlopp (maktkamp, konflikter och oenighet) eftersom 

förändringen kan utgöra ett hot mot individernas arbetsmässiga intressen (ibid.). Dessa 

element behöver hanteras i översättningsprocessen för att den ska ge ett gott och efterfrågat 

resultat (ibid.).  Innovationer antas eller förkastas av medlemmarna inom organisationer och 

samhällen (Rogers 2003). Organisationer och dess medlemmar antar innovationer genom 

strategier som kan vara avsiktliga eller omedvetna enligt Røvik (2008:218). När en 

omedveten spridning sker vid överföringen omformas innovationen utan aktörers direkta vilja 

eller avsikt. Detta kan bero på att översättarna (aktörerna) är präglade av den kontext 

vederbörande kommer ifrån (ibid.). Avsiktlig spridning kan ha tre olika strategier där den 

första strategin utformas för att öka resultatet och effektiviteten genom en medveten och 

rationell överföring för att skapa en lokal variation av en idé. Andra strategin äger rum när 

motstridiga intressen, konflikter och förhandlingar i en kontext utlöser och driver 

översättningen i en viss riktning. Exempelvis kan en omdaning av ett populärt koncept till ett 

lokalt göras i syfte för att i mindre grad utmana bestämda intressen i organisationen. Tredje 

strategin infaller när outtalat motiv av hänsyn för organisationen leder till att den antar 

exempelvis kvalitetsledning eller balanserad målstyrning i form av lokal version för att 

generera symboliska eller prestigefyllda följder. Detta gör organisationen för att öka 

anseendet som tidsenlig, modern och ansvarfull för att erhålla legitimitet (ibid.). 

Spridningsprocessen påverkas vidare av fyra aspekter vilket är själva innovationen, 

kommunikationskanaler, tiden och det sociala systemet (Rogers 2003:15). Den 

kompletteras av Røvik (2008), Jackobsen (2010) och Holt, Armenakis, Feild och Harris 

(2007). 

3.7.2 Innovationen  

Innovationens synlighet, fördelar och nackdelar påverkar användarna inom ett system till att 

vilja anta eller förkasta den (Rogers 2003:18). Upplevs innovationen fördelaktig i jämförelse 

med tidigare praxis, förenlig med rådande värderingar och lätt att använda påverkar det 

användarens vilja till att anta den (ibid.). Spridning till organisationer sker också snabbare om 

nya organisationskoncept associeras med ökad effektivitet och resultat, vilket ger legitimitet i 

det moderna samhället (Røvik 2008:218). Organisationer behöver inte lägga så stort fokus på 

individen då den inte har mycket att säga till om (Rogers 2003:20ff). Fokus ska istället läggas 
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på den sociala kontext som individen ingår i (ibid.). Røvik (2006:48) lyfter däremot fram att 

västvärldenssamhällen länge har fokuserat på den enskilda människans grundläggande och 

okränkbara rättigheter, som betonar den enskildes ansvar för sin egen utveckling och 

framgång. Detta leder till att större acceptans och spridning genereras av de 

organisationskoncept, som knyter an till samt försvarar den enskildes grundläggande 

rättigheter (ibid.). Holt, Armenakis, Feild och Harris (2007:251) menar att det därför är av 

vikt att individen har en förändringsvillighet eftersom förändringsaktiviteter initieras och 

genomförs av honom/henne tillsammans med andra i organisationen. Eftersom de kollektiva 

förändringsaktiviteterna som oftast äger rum i verksamheten sker genom en sammanslagning 

av enskilda organisatoriska medlemmar inom den (ibid.). Förändringsvillighet hos individer 

menar Holt et al. (2007:253) beror främst på fyra följande faktorer som bygger på att 

individen upplever att; -ledarna är engagerade i och stödjer förändringen, -förändringen 

anses som nödvändig och lämplig, -förändringen är genomförbar, -förändringen som 

gynnsam för honom/henne. Regelbunden utvärdering av dessa upplevelser är väsentlig under 

förändringen. Detta för att ledarna eller förändringsagenterna ska kunna sätta in åtgärder som 

stödjer den (ibid.). 

3.7.3 Kommunikationskanaler 

Kommunikation är en process där information skapas och utbyts individer emellan för att 

skapa en gemensam grund för att få samma förståelse för en nyhet (Rogers 2003:18). 

Spridningskommunikationen syftar till att sprida en nyhet genom ett informationsutbyte 

mellan individer som har kunskap och de som inte har kunskap om den genom en 

kommunikationskanal (Rogers 2003:18ff).   Kommunikation kan ske genom olika kanaler, 

men det personliga utbytet människor emellan är det viktigaste för att kunna forma attityder 

och påverka beteenden (Rogers 2003:6:18f). Effektiv kommunikation skapas mellan 

likasinnade (homogenitet) med liknande bakgrund gällande social status, utbildning och tro 

vilket öppnar upp för förändring av attityder, beteendeförändring och kunskapsvinster. En 

individ är mer benägen att interagera och anta en nyhet utifrån någon likatänkande 

(homogenitet) som redan har antagit innovantionen. Dilemmat med spridning av innovationer 

är att individer tillhör olika sociala grupper. Till exempel så är förändringsagenter oftast 

tekniker och innehar därmed ett annat språk och en högre status vilket leder till att de 

heterogena (olika) i förhållande till de typiska mottagarna (Rogers 2003:27f).  



   
Personal- och arbetslivsprogrammet   
PA 2004 - Examensarbete inom Personal och arbetsliv, 30 hp, Vt. -11  Maria Daniels 

 

 50 

3.7.4 Tid 

Tidsdimensionen anger hastigheten i spridningsprocessen med start från det en individ inom 

ett socialt system först fick kännedom om nyheten till att den antog eller förkastade den 

(Rogers 2003:20f: 169f). Spridningshastigheten av en innovation är avhängig takten den antas 

av medlemmarna i det sociala systemet. Kritisk massa utgörs av det antal användare (omkring 

20 %) som en innovation behöver nå för att sprida sig av egen kraft Rogers (2003:343f). 

Strategier som enligt Roger (2003:361f) kan användas för att uppnå kritisk massa utgörs av: 

 Användandet av välansedda individer i organisationens hierarki exempelvis 

opinionsledare som förespråkare för innovationen för att sända signaler till medlemmarna 

att de ska anta innovationen. Påtryckningar kan vara väsentliga för att uppnå kritisk massa 

för att medlemmarna ska anta innovationen. Speciella resurser kan behövas sättas in till 

dem som kommer att först anta dem.  

 Formning av individers uppfattning av innovationen genom att få dem att inse att den är 

oumbärlig eller genom att uppnå kritisk massa 

 Introducera innovationen först hos de grupper i organisationen som mest troligt direkt 

anammar den för att uppnå kritisk massa inom snar tid. 

 Incitament behöver initieras för att tidiga användare ska anta innovationen och pågå tills 

kritisk massa uppnåtts. 

3.7.5 Sociala systemet  

Sociala systemet definieras som en samling enheter (individer, organisationer eller informella 

grupper) som är engagerade i en gemensam problemlösning (Rogers 2003:20ff).  

Framgångsrik spridning av innovationer inom detta sociala system som är avhängigt dens 

struktur, normer, ledare, förbättringsagenter, opinionsledare, hur innovationer väljs ut samt 

vilka konsekvenser dessa har.  Strukturen på systemet ger möjlighet att förutsäga om nyheten 

strider mot mänskliga beteenden baserat dess traditionstrohet och stabilitet. Systemeffekter 

framställs genom en påverkan av strukturen eller av de beteenden som medlemmarnas 

sammansättning genererar i systemet. Normer anger accepterat och förväntat beteende inom 

en grupp (ibid.). Opinionsbildare i ett system (organisation/samhälle) utgörs av vissa individer 

som påverkar normerna (de andras attityder och beteenden) i önskvärd riktning inom ett 

socialt system, genom att bidra med information och råd om innovationer (Rogers 2003:26f). 

Positionen som opinionsledare bygger på att han/hon är tekniskt kunnig, är socialt tillgänglig 

och samstämd med rådande normer i det sociala systemet. Opinionsledare är spindeln i 
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systemets kommunikationsnätverk och har tolkningsföreträde då han/hon intar en roll som 

förebild för systemet. I rollen som opinionsbildare exponeras han/hon mer för extern 

kommunikation och har en högre socioekonomisk status än gruppen. Opinionsledare är ett 

verktyg som förändringsagenter använder för att påverka gruppens beslutsprocess att ta till sig 

nyheter men kan överanvända dessa. Detta kan leda till att opinionsledare gör för stora avsteg 

från gruppens norm vilket gör att inflytandet över medlemmarna förloras genom att de 

uppfattar hans/hennes åsikter som styrda av förändringsagenten (ibid.) 

3.7.6  Förändringsagent  

En förändringsagent är en person som påverkar deltagarnas val av innovation i en önskvärd 

riktning (Rogers, 2003:366ff). Förändringsagenter är länken mellan personer som utvecklat  

innovationen och de potentiella användarna i systemet (Rogers 2003:27f).  

Förändringsagenterna tillför informationsflödet expertis och kunnande gällande innovationens 

alla aspekter till kunderna via länken för att undanröja osäkerhet och tvivel rörande den 

(ibid.). Centralt moment för förändringsaktörer är förmedlingen att en kris råder vilket leder 

till en framgångsrik förändring vilket Jackobsen (2010:174) hämtar utifrån Huy, Pettigrev, 

Woodman och Cameron (2001). Förmedlingen av att organisationen är tvungen att förändra 

sig minskar motståndet och istället få uppslutning kring förändringen (ibid.).   

 

Förändringsagentens arbetsprocess. 

Rogers (2003:368ff) beskriver en sju stegs process som förändringsagenten går igenom för att 

överkomma de barriärer som förhindrar spridning av innovationer. Stegen följer: Ett är att 

förändringsbehov skapas av förändringsagenten genom att visa på ett behov hos kunden som 

kan lösas på ett nytt effektivt sätt. För att underlätta arbetet kan agenten överdramatisera för 

att sälja in den nya lösningen (ibid.). Två är att etablera informationsutbyte med kunden.  

Kunden måste uppleva att förändringsagenten är pålitlig, trovärdig och innehar kompetens för 

att lösa deras problem och behov på ett mer effektivt sätt. Kundens upplevelse av 

förändringsagenten färgar även innovationen på samma sätt vilket leder till att det är av vikt 

att förändringsagenten först erhåller erkännande av sin status. Tre är att identifiera och 

diagnostisera problem är viktigt för att påvisa att de nuvarande alternativen inte är tillräckliga 

för att lösa dessa. Fyra är att skapa förändringsvilja och motivation hos kunden. För att den 

ska vilja tillmötesgå innovationen. Fem är att gå från tanke till handling och här påverkas 

kunden via nätverk att praktiskt arbeta med det som ska förändras eller implementeras genom 

att förändringsagenten aktiverar opinionsledare i dessa. Opinionsbildare är en viktig 



   
Personal- och arbetslivsprogrammet   
PA 2004 - Examensarbete inom Personal och arbetsliv, 30 hp, Vt. -11  Maria Daniels 

 

 52 

påverkans faktor på systemets medlemmar. Sex är att trygga implementering och spridning 

genom att förankra det hos kunden. Detta görs genom kontinuerliga försäkringar om 

innovationens förträfflighet och när kunden efterfrågar det. Det leder till att förändringar så 

småningom drivs vidare på egen hand av interna förändringsagenter. Sju är att självständigt 

förändringsarbete är målet genom att kunden har utvecklat en förmåga att hantera 

innovationen.  För att en överföring eller förändring ska bli lyckad krävs det att personen som 

översätter innovationen även innehar översättningskompetens (Røvik 2008:275). 

Översättningskompetensen är avgörande för en framgångsrik överföring av idéer och 

språkbruk mellan organisationers olika kontexter (ibid.). Framgångsrik 

översättningskompetens enligt Røvik (2008:280ff) är följande: 

 Mångkontextuell kunskap (förståelse för olika sammanhangs betydelse) om den 

levererande och mottagande kontexten är viktig hos översättaren för att generera en 

resultatrik överföring av idén. Dekontextualiserings- och rekontextualiseringskompetens 

är viktiga delar i den mångkontextuellkunskap som översättaren behöver förfoga över. 

Dekontextualiseringskompetens om den levererade kontexten krävs av översättaren vilket 

handlar om praktiska kunskaper gällande identifierad praxis; strukturer, rutiner, teknologi, 

procedurer och mänskliga faktorn samt samverkan mellan dessa.  

Rekontextualiseringskompetens om den mottagande kontexten krävs vidare av 

översättaren vilket utgör en förståelse av att hitta närliggande praktiker med samma 

kontext. I rekontextualiseringskompetens ingår även konfigurationskunnande och 

sorteringskunnande. Konfigurationskunnande innebär att översättaren har en förståelse för 

att nya idéer behöver anpassas och fogas in med de redan befintliga och lagrade idéerna i 

organisationen. Detta för att idéer kan ha antagits av organisationen på ett okoordinerat 

sätt under olika perioder och med olika syften. Sorteringskunnande krävs vidare av 

översättaren hos den mottagande kontexten för att se vilka idéer den har användning för 

och inte (ibid.).  

 Översättarens förmåga att språkliggöra idén och välja funktionell översättningsmetod för 

kontexten är också väsentlig för en lyckosam översättning. Hänsyn behöver översättaren 

ta till det som ska överföras och översättas i relation till levererande samt mottagande 

kontext. Översättaren behöver synliggöra och språkliggöra idén genom ord och begrepp i 

en diskussion med organisationens medlemmar innan den översätts. Det behövs för att 

idén ska bli begriplig för organisationens medlemmar och för att den ska komma till 

användning på ett framgångsrikt sätt. En annan förmåga som är viktig för översättaren är 
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att veta när de olika översättningsreglerna exempelvis kopiering eller om mer obunden 

praxis ska användas.  Obunden praxis går ut på att idéer kombineras eller att delar läggs 

till och dras ifrån. (ibid.). 

 Överföring tar tid vilket kräver tålamod av översättaren. Idéer behöver förstärkas av 

översättaren genom språksmitta och befästas i praktiken med begrepp och prat hos 

medlemmar i organisationen. Tillvägagångssättet har en viss inkubationstid. 

Inkubationstid är väsentlig för att idéen ska slå rot. Idédiskussionerna behöver sedan 

konkretiseras av översättaren genom olika frågeställningar om hur den kan anpassas till 

praktiken. I detta skede behöver översättaren befinna sig i organisationen (ibid.). 

 En förmåga att läsa av konflikt- och intressedimensionerna samt att hantera dessa i 

organisationen är också väsentlig för översättaren. Makt behöver översättaren genom eget 

kunnande av praxisfältet eller genom samarbete med ledningen (ibid.). 

 

4. Processbeskrivningar ABB Components och Stora Enso  
Under denna rubrik redovisas identifierade processbeskrivningar från ABB Components och 

Stora Enso gällande processerna förändringsarbete och ledarskap (hälsofrämjande delar). 

Empiriska materialet från ABB Components identifierar processerna i 

inspirationsbenchmarkingen.  Materialet från Stora Enso utgör det jämförande underlaget av 

bästa praktik. Processbeskrivningarna utgör ett underlag för jämförelse och analys i 

benchmarkingen. Under denna rubrik skulle även ett jämförande hälsomärke legat till grund 

för benchmarkingen med hälsomaterial utifrån både Stora Enso och ABB Components. 

Material uteblev från Stora Enso vilket leder till att ABB:s underlag till hälsomärket tas bort 

från studien då den inte fyller sin jämförande funktion.  

 

4.1  Förbättringsarbete ABB Components  

I detta kapitel redovisas processbeskrivningar från ABB Components gällande 

kvalitetsledning, förbättringsarbete, produktionsförbättring och attityder. Detta kapitel 

baseras på kvalitets-/hälsokoordinatorn Ip10 den 11/4, HR-chefen/hälsokoordinatorn (Ip1), 

produktionsledare (Ip2) båda den 9/3 och produktionschefen(Ip3) samt produktionsledarna 

(Ip2, Ip3, Ip4) den 28/3. Kapitlet tar även upp produktionanställdas syn på och 

verksamhetsutveckling, dagligstyrning och produktionsförbättring. Produktionsanställda 

anges alla som IpX (30/3).  
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Kvalitetsledning 

Den framtida strategin är att vi ständigt förbättras och det kommer alltid att finnas potential 

för förbättringar (Ip10). Ledarna ska ”Walk the talk”, de ska göra som de säger då detta är 

grundbulten i förbättringsarbetet (Ip10). Kvalitet och förbättringsarbete har ABB Components 

haft under en lång tid. ASEA, som ABB koncernen tidigare hette, hade ett eget kvalitetsarbete 

under lång tid. Detta förbättringsarbete kunde jämföras med ISO 9001 (riktlinjer om 

förbättringsarbete) som affärsenheten gick över till 1990 (Ip10). ABB Components är 

certifierade i ISO 9000 och genomgår kontinuerligt externa utvärderingar av en auktoriserad 

kvalitetskontroller.  Direktiv gällande hälsa, arbetsmiljömål, kvalitet går från ABB Sverige 

centralt till Västerås Power Products och där ingår ABB Components som en affärsenhet 

(Ip10). ABB Components har koordinatorer bland andra som tar emot uppsatta mål, 

information om lagändringar och ger information om dessa ut i verksamheten. Detta förs ut i 

tvärmöten genom deltagande från olika avdelningar för att säkerställa att alla jobbar så lika 

som möjligt (Ip10). Kvalitetsansvarig är alla och det ska varje medarbetare veta att den har 

ansvar för kvalitén i sitt arbete och ingen annan (Ip10). Detsamma gäller för arbetsmiljön. Det 

är du som individ som måste känna att du jobbar säkert och utvecklas när det gäller kvalité 

och arbetsmiljö. Detta innebär att ABB Components får ökade förutsättningar för att leverera 

bra produkter till låga kostnader och ha en bra vinst (Ip10).  Driften av ett företag går ut på att 

skapa lönsamhet som inte äventyrar eller ger en risktagande verksamhet. Ledarna är 

väsentliga och påverkar mest i detta arbete.  ABB Components jobbar aktivt men det kommer 

alltid att finnas utrymme för förbättringar. ABB Components kommer aldrig till vägs ände i 

kvalitetsarbetet utan måste hela tiden förändras och det är en ständig resa (Ip10).   

 

Ständiga förbättringar  

 

”Verksamhetsutvecklingsarbetet handlar om det ständiga förbättringsarbetet.” (Ip10 

11/4) 

 

Verksamhetsutvecklingsarbetet administreras av en verksamhetsutvecklingskoordinator på 

ABB Components. Verksamhetsutvecklingskoordinatorn har även ansvar för fler 

affärsenheter inom ABB Sverige (Ip10). I verksamheten på ABB Components koordinerar 

verksamhetsutvecklingskoordinatorn både möten och utbildningar (Ip10). Ständiga 

förbättringsarbeten ingår i verksamhetsutvecklingsarbetet (Ip10). 
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Verksamhetsutvecklingsseminarier 

Verksamhetsutveckling (VU) har olika fokusområden på förbättringar hos ABB Components 

exempelvis gällande hållna leveranstider (on time delivery) (Ip10). 

 

”Det finns slutavsynare kvar på en del områden men det är viktigt att varje processteg är 

rätt från början för att få bort störningar.” (Ip10 11/4) 

 

Verksamhetsutvecklingsseminarier sker två gånger om året och detta utgör en bra 

informationskanal där högsta ledningen på ABB Components ger anställda extern samt intern 

information om konkurrenter, visioner och framtid. Detta ger bra delaktighet menar (Ip10). 

Den interna informationen kan vidare omfatta interna förändringar (Ip3 vilket Ip2, Ip4 och Ip5 

instämmer i). Samma information tas vidare upp i Verksamhetsutvecklingsgruppmötena av 

produktionsledarna. Detta leder även till mer flexibel personal (Ip2 9/3 vilket Ip10 11/4 

samstämmig med).  

 

”Det finns inga filter mellan ledarna och de anställda vilket gör de sistnämnda mycket 

mer mottagliga för förändringar.”(Ip10 11/4) 

 

Verksamhetsutvecklingsgruppmöten 

Verksamhetsutvecklingsgruppmöte behandlar ständiga förbättringar varje vecka där 

deltagande utgörs av anställda, produktionsledare och samordnare (Ip2) eller varannan vecka 

(Ip4 och Ip5).  

 

”Störningar som rapporteras är ofta återkommande på grund av att de endast förs upp på 

en lista men inte tas vidare av någon.” (Ip2 28/3) 

 

Störningar åtgärdas i dagsläget inte i produktionen (Ip2, tyst instämmande är Ip3, Ip4 och 

Ip5). Verksamhetsutvecklingsforumen används för att alla anställda ska kunna vara delaktiga i 

förändringsarbetet (Ip3 vilket Ip2, Ip3 och Ip4 instämmer i, som är samstämmigt med Ip10 

11/4). Verksamhetsutvecklingsgruppmötet tar även upp extern omvärldsbevakning och vad 

som behöver göras. Anställda är indelade i verksamhetsutvecklingsgrupper i enlighet med 

sina ordinarie arbetsgrupper och i de flesta fall har de en samordningsledare (Ip2, tyst 

instämmande är Ip3, Ip4 och Ip5). Förslagsverksamheten för de anställda är borttagen sedan 

en tid (Ip4). Anställda fick tidigare betalt för förbättringsförslag men eftersom det var svårt att 

skilja mellan vad som ingick i arbetet eller inte togs den bort (Ip3 tyst instämmande är Ip2, 
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Ip3 och Ip4). Förbättringsinitiativ ingår i anställdas ordinarie arbete och ska bedrivas genom 

verksamhetsutvecklingsarbetet (Ip3, vilket Ip2, ip4 och Ip5 instämmer i). I dagsläget utgör 

verksamhetsutvecklingsarbetet i grupperna en informationskanal av externa och interna 

nyheter (Ip3). Verksamhetsutvecklingsgruppmöte leds av en produktionsledare varje och 

varannan vecka av de två andra produktionsledarna (Ip2, Ip3 och Ip4).  Ledarna har stöd i sitt 

verksamhetsutvecklingsarbete av verksamhetsutvecklingscoacher som deltar vartannat möte 

och lyssnar på produktionsledarens upplägg av omvärldsinformation (Ip10 7/4). 

 

Anställdas syn på verksamhetsutveckling 

Verksamhetsutvecklingsarbetet i grupperna handlar i dagsläget mycket om det rådande 

förändringsarbetet som sker nu (tre produktionsarbetare).  

 

”Det finns en upplevelse att verksamhetsutveckling har en väldigt negativ klang ute på 

produktionsgolvet.” (IpX och IpX 30/3) 

 

Många produktionsarbetare har fått agg mot verksamhetsutvecklingsarbetet och ser inte så 

jättepositivt på det (Tre produktionsarbetare).  När verksamhetsutvecklingsarbetet kommer på 

tal pratas det bland de anställda att ”jag skiter i att gå på det” (IpX). Det händer inget med 

verksamhetsutvecklingsarbetet utan det har sett likadant ut under många år vilket har lett till 

att det ständiga förbättringsarbetet inte utvecklats så långt som det borde (Två 

produktionsarbetare). 

 

”Visionen med verksamhetsutvecklingsarbetet är att förebygga de här återkommande 

brandkårsutryckningarna, där vi verkligen rycker ut i panik men som blivit slentrian.” 

(IpX 30/3) 

 

Daglig styrning 

 

”Daglig styrning tar upp gårdagens dilemman ”som hänt för stunden” och åtgärderna 

har lite brandsläckning över sig men det sker samtidigt ett långsiktigt förbättringsarbete 

genom verksamhetsutveckling och dessa går i varandra.” (Ip10 11/4)  

 

Daglig styrning utgör ett möte där samordnare och ledare uppmärksammar gårdagens 

störningar och som redovisas på en visuell tavla (Ip4 vilket Ip2, Ip3, och Ip5). Samordnarna 

och produktionsledarna har först ett möte i en halv timme sedan deltar några högre chefer i 
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ytterligare en halvtimme(Ip3, tyst instämmande är Ip2, Ip4 och Ip5 ). Samordnarna ska sedan 

föra informationen vidare till sina arbetsgrupper (Ip4, vilket Ip2 och Ip5 instämmer i). De 

störningar som mäts är tillbud, material och on time delivery och exempel på störningar kan 

vara att det är slut på skruv eller dåligt gängat (Ip5 tyst instämmande är Ip2, Ip3 och Ip4).  

 

Anställdas syn på daglig styrning 

Daglig styrning är bra men det har blivit lite slentrian över det (IpX samstämmig med en till 

produktionsarbetare). Samordnarna ska svara på vad som fungerat och inte fungerat vilket är 

bra i en grupp med bra samarbete men inte i en grupp som samarbetar dåligt (IpX). 

 

Produktionsförbättring  

Det finns inga direkta strategier för hur förändringar ska implementeras i produktionen (Ip2 

vilket Ip4 och 5 instämmer i). Det finns inga ”kom hem” instruktioner för förändringar (Ip2 

tyst instämmande är Ip4 och Ip5). Förändringar kan vara allt från att ändra raster, till att bygga 

om eller flytta en line (Ip2, vilket Ip4 och Ip5 instämmer i).”Det finns ett 

implementeringsverktyg för stora projekt men det har vi inte använt vid den här 

produktionsförändringen” (Ip3). Den är till för stora projekt och det här är för litet (Ip4 vilket 

Ip5 och Ip2 instämmer i). Ökat marknadstryck har lett till att verksamheten behöver bli mer 

kostnadseffektiv vilket har föranlett ett större förändringsarbete på ABB Components (Ip2, 

tyst instämmande är Ip3, Ip4 och Ip5). Produktionsförändringen kommer att gå från ett 

integrerad produktionssystem (där anställd följt tillverkningen av produkten hela vägen) till en 

taktad line med korta arbetscykler (Ip3, vilket Ip2, Ip4 och Ip5 instämmer i). Verksamheten är 

produktstyrd där olika produkter produceras i olika liner med montering i ett produktflöde 

(Ip3). Fördelarna kommer att bli mindre lagerkostnader, minskade kostnader och ökad 

produktivitet (Ip3, tyst instämmande är Ip2, Ip4 och Ip5). Produktionsstrategin kan sägas 

utgöra ett leankoncept eftersom majoriteten av verktygen som används utgör delar ur ett 

sådant (Ip2, vilket Ip4 och ip5 instämmer i).  

 

”ABB Components har inte något leankoncept utan har många delar från det och några 

från andra koncept.” (Ip3 28/3) 

 

Delar från lean utgörs av följande: taktat flöde på linen, assembly to order producerar mot 

kundorder för att skapa ett dragande produktionsflöde, ett minskat lager, kanban mot 

produktion och leverantörer mm (Ip2 och Ip3, tyst instämmande är Ip4 och Ip5). Även Fem S 
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(se begreppsförklaring 1.2) och FEMA (se begreppsförklaring 1.2) ska in i verksamheten (Ip3 

vilket Ip2, Ip4 och Ip5 instämmer i). Det finns även några andra verktyg som inte hör till 

leankonceptet exempelvis 4 Q (dagligstyrningstavla) (Ip3, tyst instämmande är Ip2, Ip4 och 

Ip5). Avsyning är till för att säkerställa hög kvalité på produkten (Ip2, vilket Ip3, Ip4 och Ip5 

instämmer i). Slöseri i form av onödigt arbete genom avsyning kommer till viss del 

förebyggas genom kontroll efter ett visst antal stationer på den nya taktade linen. (Ip2 tyst 

instämmande är Ip3, Ip4 och Ip5).  

 

”ABB Components har avsynare i slutet av produktionen för att säkerställa hög kvalité.” 

(Ip2 28/3) 

 

Det har hänt många gånger att vi i samband med avsyning fått riva en artikel och skicka 

tillbaka en komponent till leverantören (Ip2 och Ip3 vilket Ip4 och Ip5 instämmer i). Personal 

måste ha ett godkänt kunnande på den gamla linen innan de får börja arbeta, men med den 

nya taktade blir arbetet förenklat (Ip2, vilket Ip3, Ip4 och Ip5 instämmer i).  

 

On time delivery (OTD) kan i dagsläget inte uppfyllas på grund av störningar i materiel 

genom bristande beställningar, fel kvalité på levererat materiel och försenade 

leveranser.” (Ip1 9/3) 

 

Leverantörerna har svårt att förstå den ökade globala konkurrensen och vill leverera som de 

gjort under de senaste 15 åren eftersom de inte ha kunskaper om den förändrade konkurrensen 

(Ip2 9/3, vilket Ip1 9/3 är tyst instämmande i). För 15 år sedan var det ok för ABB 

Components att vara lite försenad med leveransen eftersom det inte fanns några andra att 

handla av (Ip2 9/3, tyst instämmande är Ip1 9/3). Leverantörerna är en viktig del av oss för de 

är en extern tillverkare där vi har både skriftliga och outtalade krav som bygger på ett 

förtroendefullt samarbete med dessa (Ip10 11/4). Det behöver inte alltid vara fel från 

leverantören utan kraven kanske inte alltid är solklara när det gäller fel i leveranser (Ip10 

11/4). Ett gott samarbete mellan inköpare och leverantörer är viktigt för att få kvalité (Ip10 

11/4). En del leverantörer får även prognoser för vilka behov av leveranser som ABB 

Components har för en tid framöver (Ip10 11/4). 

 

”I dagsläget är det leverans till kunderna genom just tomorrow.” (Ip4 28/3) 
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Störningar är även en stor källa till irritation för de anställda (Ip2, vilket Ip4 och Ip5 

instämmer i).  Åtgärda störningar är vi uppenbarligen sämre på då felen ofta är återkommande 

(Ip2, tyst instämmande är Ip3, Ip4 och Ip5) Det finns vidare en uppretad sinnesstämning hos 

anställda då de har en upplevelse av att de ständigt får fixa allas problem (Ip1 9/3, vilket Ip2 

9/3 instämmer i). Fler störningar kommer fram av den taktade linen (Ip3, vilket Ip2, Ip4 och 

Ip5 instämmer i). 

 

”Den nya taktade linen får fram fler störningar och tanken är sedan att åtgärda dessa.” 

(Ip3 28/3) 

 

”Det är för mycket återkommande störningar.” (Ip3 28/3) 

 

Hela verksamhetsutvecklingsarbetet hos ABB Components har fokus på att åtgärda material 

(rätt kvalité och i rätt tid) eftersom det utgör en stor del av störningen (Ip2, tyst instämmande 

är Ip3, Ip4 och Ip5). Det är samstämmigt med Ip1 9/3). Detta är inget nytt fenomen för så här 

har det sett ut under en längre tid vilket alla är vana med(Ip2, tyst instämmande är Ip3, Ip4 

och Ip5). Övertid och omarbetningar krävs för att åtgärda materialstörningarna (Ip3 vilket 

ip2,Ip3 och Ip4 instämmer i). 

 

”Det krävs mycket övertid för att åtgärda detta och det förekommer omarbetningar.” (Ip3 

28/3) 

 

Vissa av de anställda tar det bättre och andra sämre (Ip5, vilket Ip2, Ip3 och Ip4 instämmer i). 

Hade vi en störningsfri organisation då skulle de anställda vara lite gladare (Ip3, tyst 

instämmande är Ip2, Ip4 och Ip5). Störningar är en källa till frustration för både ledare och 

anställda eftersom dessa binder upp mycket av arbetstiden (Ip2 och Ip4, vilket Ip5 instämmer 

i). Tid och resurser finns inte för att åtgärda störningarna (Ip2 och Ip4, vilket Ip5 instämmer i)  

 

”Det är här och nu som gäller morgondagen finns inte.” (Ip5 28/3) 

 

”Det finns idéer om hur störningar ska lösas långsiktigt men tid och resurser finns inte.” 

(Ip2 28/3) 

 

”Förutsättningarna finns inte i dagsläget för att arbeta med störningar och genomföra 

dem.” (Ip4 28/3) 
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Det handlar istället om att ha mer fokus på störningen och arbeta med att slutföra den 

(Ip3).  

 

Anställdas syn på produktionsförbättringar 

Stress är ständigt närvarande anger produktionsarbetarna i produktionen (samtliga).  Det är en 

ganska pressad situation nu i verksamheten eftersom vi ständigt ligger efter trots insatser som 

produktionsövertid för några veckor sedan (IpX, vilket en till produktionsarbetare instämmer 

i). Majoriteten av de intervjuade produktionsarbetarna går in i arbetet och försöker jobba på 

medan en har slutat bry sig eftersom inget hjälper.  Det finns en upplevelse om att stress 

hanteras på lite olika sätt ute i verksamheten och att större delen av produktionsarbetarna är 

mer stressade medan en mindre del stressas mindre (IpX och IpX). Förändringar tar individer 

på olika sätt och en del har väldigt svårt med förändringar som exempelvis införandet av tidig 

och sen semesterperiod (IpX). Dessa har utfört samma arbetsuppgifter i 20 år vilket gör att de 

blir helt knäckta av förändringar medan andra inte blir det (IpX). Det är många saker som 

krånglar på den nya taktade linen, och produktionsanställda är oroliga över att de ska få mer 

på sidan av än på själva huvudspåret (IpX vilket även en till produktionsarbetare instämmer i).  

 

”Det kommer att bli hemskt stressande att arbeta mot klockan med flera störningar.” (IpX 

30/3) 

 

”De dagliga brandkårsutryckningarna upplevs som stressande och vissa dagar är helt 

otroliga, man blir mållös.” (IpX 30/3) 

 

Attityder  

Attityder som en del anställda kan ha som påverkar förändringsarbetet är att de tror att ABB 

alltid kommer att vara kvar, vilket leder till att de inte är så förändringsbenägna (Ip1 9/3 vilket 

Ip2 9/3 instämmer i). Attityderna kan bero på att Ludvika utgör en mindre bruksort (Ip2, tyst 

instämmande är Ip3, Ip4 och Ip5). Det som behöver förändras här är inte främst 

kvalitetsmedvetandet utan det primära är attityder, värderingar och beteenden (Ip1 9/3). 

 

”ABB Components har vuxit till dubbel storlek på några år och förändringar är allmänt 

ett problem för vi vet vad vi har men inte vad vi får.” (Ip10 11/4) 

 

Analyser om vad som kan hända när man för in förändringar är av vikt för ledare att ta sig tid 

att genomföra (Ip10). Attityderna hanteras i dagsläget genom VU vilket fungerar bra (Ip2, tyst 
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instämmande är Ip3, Ip4 och Ip5). Där kan alla anställda höra från högsta ledningen om den 

förändrade globala konkurrensen och få information om nya viktiga kunder (Ip2 och ip3, tyst 

instämmande är Ip4 och Ip5). Vidare ges även information om att ABB koncernen bedriver 

mer effektiva verksamheter i Kina (Ip2, tyst instämmande är Ip3, Ip4 och Ip5).  ABB bedriver 

inget socialt arbete för anställda (Ip3, tyst instämmande är Ip2, Ip3 och Ip4). ABB är ett 

vinstdrivande företag med kunden (extern) i främsta rummet och arbetstid utgör inte de 

anställdas personliga tid (Ip3 tyst instämmande är Ip2, Ip4 och Ip5). Arbetet är inte bara 

rättigheter för de anställda utan omfattar även skyldigheter (Ip3 tyst instämmande är Ip2, Ip4 

och Ip5). 

 

 ”Hur får man anställda att förstå att den line de började arbeta vid 1991 inte ska se 

likadan ut tills man blir 65?” (Ip2 28/3) 

 

”Hur ska man få anställda att förstå att det är ok att komma med idéer och förslag?” (Ip2 

28/3) 

 

Det finns en förändringsovilja hos anställda (Ip2 vilket Ip3, Ip4 och Ip5 instämmer i). Hur ska 

man få anställda att förstå att det inte är farligt att komma in på kontoret? och så vidare (Ip2, 

tyst instämmande är Ip3, Ip4 och Ip5). Det är på den här nivån som organisationskulturen 

ligger på i vissa fall (Ip2, tyst instämmande är Ip3, Ip4 och Ip5).  

 

”Anställda anser att det som händer på kontoret är något fult medan allt som händer på 

en line är bra.” (Ip2 28/3) 

 

 Allt ska göras som vi alltid har gjort förut och ”helst ska företaget heta ASEA några år till ” 

(Ip2, tyst instämmande är Ip4 och Ip5). Denna syn varierar hos de anställda (Ip3).  Om det 

gällde några få så skulle det gå bra att göra förändringar men nu är det inte riktigt så (Ip2 

vilket Ip4 och Ip5 instämmer i). Anställda ställer upp dygnet runt vid haverier vilket är 

fantastiskt bra (Ip4, vilket Ip1, Ip2, Ip3 och Ip5 instämmer i.). Det finns en stark yrkesstolthet 

(rätt och riktigt) hos anställda, när det gäller ett maskinhaveri (orsakat av dem) så ställer alla 

upp dygnet runt (Ip2, instämmande är Ip4, Ip3, Ip5).  Det finns svårigheter med att få 

anställda att ställa upp som samordningsledare (Ip2). De är däremot inte så villiga att bjuda 

till vid andra tillfällen av till exempel av mer övertid (Ip2. vilket Ip4 och Ip5 instämmer i).  
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”När det inte är anställda som har orsakat problemet så är de inte så villiga att bjuda till 

med övertid.” (Ip1 9/3) 

 

4.2 Förbättringsarbete Stora Enso  

Detta avsnitt tar upp identifierade processbeskrivningar från Stora Enso gällande 

kvalitetsledning, förbättringsarbete, förslagsverksamhet motivation och attityder. Avsnittet 

baseras på Bp1, Bp2 och Bp3 den 19/4 samt Bp4 den 29/4.  

 

Kvalitetsledning 

Stora Enso satsar på att vara marknadsledande inom kartong och idag är företaget en av de tre 

bästa på marknaden (Bp3). En viktig framgångsfaktor är att ledare på alla nivåer har kunskap 

och ett genuint intresse av verksamheten och för vad som sker ute i företagets processer 

(Bp1).  Det är viktigt att både ledare och anställda åker och hälsar på kunder i Sverige till 

exempel Marabou i Sundbyberg för att ge kunden ett ansikte vilket är en affärsmässig plan 

eftersom den är vår bästa vän (Bp3).   

 

”Kundens första val.” (Bp3 19/4) 

 

Stora Enso har vunnit olika utmärkelser 2005 Swedish Quality Award och 2006 EFQM 

Excellence Award Finalist (Bp3). Detta är tecken på deras uthålliga förbättringsarbete (Bp3). 

Kvalitetsledning (TQM) ställer krav på att ledare på alla nivåer är föredömen genom att de 

själva agerar enligt de krav som ställs på verksamheten (Bp3). Ledningsgruppen närmast 

VD:n består av sektionschefer. Företagsledningen måste vara engagerad, kommunikativ, rak 

och ärlig. Varje år har företagsledningen en informationsträff med alla anställda gällande 

extern och intern information om det som varit och framtiden. Företagsledningen är lite synlig 

ute i verksamheten därför att det är avdelningscheferna som ska föra vidare engagemanget för 

förbättringsarbetet ut i organisationen (Bp3).  Sektionscheferna (avdelningschefernas 

närmaste chef) är ett stöd för avdelningscheferna. Till exempel så är sektionschefen för 

produktion väl insatt i produktionsprocesserna (Bp3).  Det är även bra om ledare på olika 

nivåer är visuella och engagerade i förbättringsarbetet genom att bland annat lyfta olika 

aspekter av det i verksamheten (Bp1). Det är också viktigt med tydligt ledarskap på alla 

nivåer som kan ge både stöd och coachning men även ge svar på konkreta frågeställningar 

(Bp1). Det finns olika avdelningar gällande kvalité/förbättringar där TQM avdelningen är 

övergripande och genomför interna miniutredningar för att säkerställa att processerna i 
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verksamheten lever upp till gjorda processbeskrivningar eller ändrar den för att matcha 

verkligheten (Bp3). Framgång i förbättringsarbetet är beroende av god kunskap och sunt 

förnuft i processer och verksamhet (Bp1 samstämmig med Bp3). 

 

Förbättringsarbete  

 

”Det handlar om att göra rätt från början.” (Bp119/4) 

 

Det är viktigt att olika processer i organisationen säkerställs så att det blir rätt från början för 

att inte föra störningar vidare genom produktionen/verksamheten genom ett systematiskt  

arbete (Bp1 samstämmig med Bp3). Det är av vikt att säkerställa inköp av material från 

leverantör, och att beställningar från kund blir rätt, för att inte föra ner fel i verksamheten, 

eftersom fel leder till kvalitetsbrister och kostnader (Bp1.) Våra egna interna processer 

åtgärdar vi direkt om de är upphov till störningar (Bp1). Fungerar inte råvaran fasas 

leverantörerna snarast ut för a och o är att det fungerar i verksamheten och leverantörerna 

krävs på följdkostnader exempelvis arbetskostnader (Bp1). Stora Enso har ofta en alternativ 

leverantör till en specifik produkt som kan användas vid dilemman med första leverantören 

(Bp1). Leverantörer som ej uppfyller leveranstid och specifikationer byts helt om de inte kan 

får ordning på dessa (B p1). Det finns ett ständigt pågående systematiskt förbättringsarbete 

(Bp1). 

 

”En nyckel är att störningar fixas permanent.” (Bp119/4) 

 

”Systematiskt förbättringsarbete är en grundförutsättning för ett hållbart och uthålligt 

förbättringsarbete.” (Bp119/4) 

 

Man ska aldrig förändra utan man ska alltid förbättra (Bp1samstämmigt med Bp3). Det är 

mycket viktigt att inte tumma generellt på kvalité utan att visa att kvalité prioriteras (Bp1 

samstämmig med Bp3). Det är viktigt att åtgärda störningar som kommer upp så fort det bara 

går (Bp1 samstämmigt med Bp3). Vardagligt förbättringsarbete är viktigt för Stora Enso i 

Fors eftersom vi lever i en hård konkurrensutsatt marknad där ett antal nya fabriker har startat 

i t.ex. Kina (Bp1). Räddningen är att det är svårt att göra kartong där vi satsar på hög kvalité 

samt att det är dyrt att frakta (Bp1). Det är alltid aktuellt att säkerställa att organisationen kan 

möta den ökande konkurrensen genom en verksamhet som rättfärdigar detta. 
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Förbättringsarbetet sker naturligt och kontinuerligt som en del i vardagen utan att man tänker 

på och hanteras på en gång om något dyker upp (Bp1 samstämmigt med Bp3). 

 

”Mätning är en grundförutsättning för systematiskt förbättringsarbete oavsett typ av 

industri.” (Bp119/4) 

 

Det är mycket viktigt att fånga upp störningar och brister genom att mäta hela tiden (Bp1). 

Verksamheten följs upp varje dag, varje månad och varje år. Dagligen mäts exempelvis 

kvalité, hastighet och tillgänglighet. Det sker dagliga möten på ca 10 min med ingenjörer, 

underhållsansvariga, avdelningschef och arbetsledare för skiftet som tar upp störningar från 

föregående dygn och deltagarna utgörs av underhållspersonal. 

 

”Det är viktigt att identifiera en ägare av problemet som ser till att det åtgärdas 

snarast.”( Bp119/4) 

 

Ledningen och individen har ansvar för förbättringsarbetet (Bp1 och Bp3). Ansvariga och 

åtgärdsplaner för störningarna utformas omgående. Alla förslag prioriteras genom en 

riskbedömning (sannolikhet och konsekvens) av hur den påverkar produktionen och kunden 

(Bp1). Bra rutin och korta möten är viktiga delar (Bp1). Återkommande störningar finns det i 

regel en lösning på och ska åtgärdas direkt (Bp1 samstämmigt med Bp3). Sedan kan det 

finnas vissa störningar som kräver mer utredning eller har en större kostnad (Bp1). Möten en 

gång i månaden och en gång per år syftar även till att planera för mer långsiktiga åtgärder och 

dessa möten ska inte ta mer än en halvtimme (Bp1).  

 

Förslagsverksamhet 

Anställda lämnar på frivillig basis in förbättringsförslag via ett datasystem till 

förslagssekreteraren som dels skickar ett mottagandemeddelande till den anställde och 

vidarebefordrar förslaget till förslagssamordnare på respektive avdelning (Bp4). 

Förslagskommittén har sammanträden cirka nio gånger per år enligt avtal. Remissinstanserna 

har även de nio möten ggr/år, men det varierar beroende på frekvensen av förslag (Bp4). År 

2009 gjorde anställda cirka 184 förslag varav 143 blev belönade (Bp4). Belöningen är indelad 

i tre kriterier: ett är kalkyl, två är schablon/poäng eller premie och tre är från 500 kr uppåt.  

Besluten kan bestridas av anställda i olika instanser där den sista utgörs av en skiljenämnd 

(Bp4). 2009 års sammanställning utgjordes av sammanlagt 143 inlämnade förslag. 184 av 

dessa behandlades, varav 38 blev belönade.  På den årliga sammankomsten med högsta 
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ledningen synliggörs anställda som genererat mer än två förbättringsförslag av VD. 

Informationsdrive och uppmaningar till förbättringsarbete genomförs för att uppmärksamma 

arbetet med det (Bp4). Förslagssystem kan leda till att det blir en del tjafs anställda emellan 

eftersom det ofta råder oenighet om vem som kom på förslagen (Bp1). Förslagssystemet 

fungerar inte optimalt utan förbättringsarbetet borde därför istället ingå i arbetet eftersom 

varje anställd har ett genuint intresse av att förbättra sin arbetsplats (Bp1). Dagliga 

förbättringsförslag tas emot av avdelningsledning som direkt kan få en arbetsanmodan att 

utföras eller en vidare utredning (Bp4). Dagliga förbättringsförslag tas emot av ledare på olika 

nivåer inom avdelningen som direkt kan få en arbetsanmodan att utföras eller en vidare 

utredning(Bp4 samstämmigt med Bp1). De bästa förslagen kommer när man som ledare blir 

fångad eller går förbi anställda (Bp1). 

 

”Direkta förslag (informella) från anställda i det dagliga arbetet åtgärdas omgående 

genom att be den anställde att komma in med arbetsordern omgående.”(Bp119/4) 

 

Det är vidare viktigt att avhandla alla förbättringsförslag snabbt för att inte få långbänkar som 

leder till mindre motiverade anställda (Bp1). De informella förslagen skulle behöva få en och 

annan morot eftersom vissa av dem ger mycket pengar tillbaka till företaget (Bp1). Det finns 

nu ett formaliserat förslagssystem som har lite svårtolkade regler (Bp1). 

 

Motivation 

 

”Motivation för förbättringsarbetet sker genom att alla anställda ska känna att det lönar 

sig att engagera sig.” (Bp119/4) 

 

För att motivera anställda krävs det att vara snabb från idé till slutförandet (Bp1). Det är även 

viktigt att fixa små saker som anställda retar sig på, till exempel att måla toaletten för att lyfta 

engagemanget genom att de ser att det lönar att bry sig. Det är bara att se till sig själv. Du 

slutar att bry dig om du påtalat att dörren hänger på sned 10 gånger utan att något händer. 

Detta leder till att du slutar bry dig i annat också (Bp1). Det är viktigt att åtgärda saker, även 

sådana som kostar pengar eftersom det handlar att skapa ett engagemang som kommer från 

botten (Bp1). Engagemanget måste hela tiden underhållas för att det inte ska ta slut 

(Bp1samstämmig med Bp3). Det är även viktigt att inte skuldbelägga någon om det visar sig 

att det inte var rätt lösning för störningen för då slutar anställda att bry sig (Bp1 samstämmig 

med Bp3). Tokiga idéer måste belysas och förklaras varför de ej kan genomföras (Bp1). Det 
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är viktigt att systematiska problemlösningar är implementerade in i organisationen där det kan 

vara bättre att göra något än att inte göra något alls även om det kan bli fel ibland (Bp3 

samstämmigt med Bp1). Det kan även hända att arbetsledaren för med sig några punkter 

tillbaka till skiftslaget (Bp1). En av grundbultarna i detta arbete är sunt förnuft och 

kvalitetsledning (Bp1 samstämmigt med Bp3).  

 

Attityder 

Bruksattityder kan vara en styrka och det finns ingen upplevelse av några direkt negativa 

bruksattityder (Bp1samstämmig med Bp3).  

 

”Det är viktigt att arbeta med att få bort bolagstänket ”vi och de”. Detta hanteras genom 

att prata med anställda.” (Bp1 19/4) 

 

En livsfarlig syn att ha som ledare är att man anser sig förmer, sådant beteende fångas 

omgående upp av anställda (Bp1). De anställda representerar ett tvärsnitt av befolkningen 

med vidhängande dilemman (Bp1). Det är viktigt att lyssna på anställdas personliga och 

arbetsmässiga dilemman samt bidra med stöd (Bp1). Det är även av vikt att ledare är 

uppmärksamma på hur anställda inom skiftlagen agerar mot varandra till exempel att de sitter 

med ryggen mot varandra eller inte kommunicerar med varandra (Bp1). Här försöker ledaren 

ta reda på dilemman för att lösa dessa. Det kan räcka med att flytta någon eller prata om det 

(Bp1). 

 

4.3 Ledarskap ABB Components  

Kapitlet tar upp processbeskrivningar från ABB Components gällande ledarskap, motivation 

samt hälsofrämjande arbete. Sammanställningen baseras på kvalité-/hälsokoordinatorn 

(Ip10) den 11/4, produktionsledarna (Ip2, Ip4, Ip5) och produktionschefen(Ip3) den 28/3 samt 

en produktionsledare (Ip2 samman som ovan) och HR-chef/hälsokoordinator (Ip1) den 9/3. 

 

Ledarskap  

Det är kunden(externt) som är viktig för oss och att leverera till den (Ip3, tyst instämmande är 

Ip2, Ip4 och Ip5). Det viktigaste i ledarskapet är nog att vara en inspiratör och skapa 

delaktighet samt engagemang (Ip10 11/4).  
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”Praktiskt fungerar det genom att ledaren inspirerar genom att skapa en tydlig målbild 

som stöttas av omvärldsfaktorer vilket är en grundbult. I detta ska anställda känna en 

egen vinning.” (Ip10 11/4) 

 

Ledarskapet stöttas av verksamhetsutvecklingsprogrammet som inkluderar alla ledare, även 

av högsta ledningen. Ledarna måste ha en långsiktighet i sitt arbete gällande (Ip10 11/4). Det 

är svårt för produktionsledarna att ha långsiktighet i sitt förbättringsarbete eftersom de har 

fullt upp med att få den dagliga verksamheten att rulla på (Ip4,vilket Ip5 och Ip2 instämmer i) 

 

”Det är svårt att verka strategiskt för vi är mitt i smeten som Ip5 sa och vi verkar för 

stunden.” (Ip2 28/3) 

 

Det ska finnas en medvetenhet hos medarbetarna om kvalitets- och förbättringsarbetet (Ip10 

11/4). Ledaren ska vara en ledstjärna och inspirera till förbättringar samt förändringar (Ip10 

11/4). Förbättringsarbete är av vikt om vi ska vara kvar här vilket ställer krav på att ledarna 

har långsiktighet i arbetet (Ip10 11/4 ). Har inte ledarna tid med detta måste vi ge dem 

förutsättningar till att arbeta långsiktigt (Ip10 11/4).   

 

”Ledarskapet handlar arbetsproduktivitet och att enas kring värderingar som ger 

pengar.” (Ip1 9/3) 

 

Ansvar, respekt och beslutsamhet är värderingar som ska ligga till grund för hur vi ska arbeta 

inom ABB, men hur vi ska arbeta med dessa är i dag inte tydligt (Ip1 9/3 vilket Ip2 9/3 

instämmer i). Det är lättare att arbeta med värderingen minskat slöseri än med ansvar (Ip2 

(9/3).  Produktionsledarna arbetar mycket med det dagliga som utgör 90- 95 procent inklusive 

administrativt och operativt (produktionsplanering) arbete (Ip3, vilket Ip2, Ip3 och Ip4 

instämmer i). En liten del av arbetet har att göra med förändringsarbete och två timmar i 

veckan är avsatt för strategisk framtidsplanering men kan utgöra lite mer då 

produktionsledarna kan ingå i olika projektgrupper gällande förändring i verksamheten (Ip3 

vilket Ip2, Ip3 och Ip4 instämmer i). Uttalanden om arbetet från produktionsledarna följer 

 

”Fokus är på ekonomiska kunnandet eftersom det är det som efterfrågas av ledningen.” 

(Ip2 28/3) 

 

”Få produktionen att rulla på.” (Ip4 28/3) 
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Samordnare har tillkommit vilket utgör ett mindre stöd i det operativa arbetet (Ip3 och Ip5 

vilket Ip2 och Ip4 instämmer i). Det finns positiva och negativa inställningar till att vara 

samordnare och i de mest negativa grupperingarna bland de anställda finns det inga 

samordnare (Ip2 och Ip3). Produktionsledarna har runt 40 anställda under sig (Ip4, tyst 

instämmande är Ip2, Ip3 och Ip5). Målet är att gå runt i produktionen två gånger per dag för 

att se att allt är ok men detta är även beroende på kalendern (Ip4). Det finns tid att 

uppmärksamma några anställda under rundan (Ip4 vilket Ip2, Ip3 och Ip5 instämmer i).  Det 

finns en önskan om att närvara mer i produktionen men det finns inte mycket tid över för att 

kolla av läget i verksamheten av (Ip4 och Ip5, tyst instämmande är Ip2).  

 

”Det blir lite stick här och där.” (Ip5 28/3) 

 

Det är viktigt att vara närvarande för att kunna ta i olika situationer direkt hela dagarna (Ip5 

vilket Ip2 och Ip4 instämmer i). Behov av att minska administrationen finns (Ip3 tyst 

instämmande är Ip2,Ip4 och Ip5). Det är mycket administrativt som ska göras för 

produktionsledarna och frågan är om de hinner vara ledare för de anställda (Ip1 9/3). Det är 

viktigt att anställda får känna sig behövda och sedda (Ip1 9/3). Det skulle vara intressant att få 

se hur andra organisationer hanterar detta dilemma (Ip1 9/3). Periodvis är det mycket övertid 

för produktionsledare (Ip2, tyst instämmande är Ip4 ochIp5). Det är lite av en samvetsfråga 

om alla ledare har tillräckligt med tid för att arbeta långsiktigt och skapa delaktighet (Ip10 

11/4). Produktionsledarna har många anställda under sig (Ip10 11/4). ABB har resurser att 

anställa 400 till men det finns inget behov eftersom verksamheten fungerar (Ip10 11/4). ABB 

Components genererar i dagsläget lönsamhet, då det har fungerat, och låg sjukfrånvaro är 

indikatorer på att det går ganska bra fastän vi har en hög belastning i verksamheten (Ip10 

11/4). Det finns inga bestämda tider för produktionsledarna att samtala och utbyta 

erfarenheter om arbetet och olika dilemman (Ip4 vilket Bp2 och Bp5 instämmer i).  Detta 

underlättas av den nyinrättade gemensamma kontorslokalen för produktionsledarna (Ip3). 

Dilemman för ledarna utgörs av svårigheter att delegera ansvar, att kommunikation 

efterfrågas ständigt, och oklara rutiner vid alla typer av problem (Ip2 och Ip3 tyst 

instämmande är IP4 och Ip5). Närmaste chef är en produktionschef. Ovanför 

produktionschefen finns en avdelningschef som är ansvarig för avdelningen lindningskopplare 

(Ip1 9/3). Avdelningschefen ingår i ledningsgruppen närmast VD (Ip1 9/3). 

 

 



   
Personal- och arbetslivsprogrammet   
PA 2004 - Examensarbete inom Personal och arbetsliv, 30 hp, Vt. -11  Maria Daniels 

 

 69 

Motivation 

Det finns inga direkta tankar om motivation eller att uppmärksamma goda beteenden (Ip4 

vilket Ip2, Ip3 och Ip4 instämmer i). Några uttalanden om motivation av ledarna följer: 

 

”Arbetet funkar ju.” (Ip4 28/3) 

 

”De får lön.” (Ip2 28/3) 

 

Motivation kan vara en klapp på axeln eller några uppskattande ord (Ip4 vilket Ip2, Ip3 och 

Ip4 instämmer i). Det gäller även att se individen (Ip5, tyst instämmande är Ip2, Ip3 och Ip4). 

I utvecklingssamtalet får de feedback på sin prestation och även i uppföljningssamtalet ett 

halvår senare (Ip3 tyst instämmande är Ip2, Ip3 och Ip4). Samordningsledarna brukar även få 

en liten feedback vid dagligstyrningstavlorna (Ip3 tyst instämmande är Ip2, Ip3 och Ip4). 

Kvalitetscheckar ges vid förbättringsinitiativ gällande fel eller problem utanför ordinarie 

arbetsuppgift där anställda kan få lampa, termos eller liknande (Ip3). Det är luddiga regler för 

hur man som ska få det och ett fåtal anställda utnyttjar detta (Ip2 och Ip4, tyst instämmande är 

Ip5). Anställda motiveras även genom verksamhetsutvecklingsarbetet från högsta ledningen 

och ner till gruppmöten där de får insikter i den globala konkurrensen och interna 

verksamheten (Ip2, tyst instämmande är Ip3, Ip4 och Ip5). ABB har fabriker som gör samma 

sak fast till lägre produktionskostnader i Kina vilket ställer press på att ABB Components ska 

leverera det ABB-koncernen och kunden efterfrågar (Ip2, tyst instämmande är Ip3, Ip4 och 

Ip5). ABB-koncernen tvekar inte att lägga ner egen verksamhet som inte når upp till 

efterfrågad standard till exempel leverans i tid. Det kommer emellanåt även företrädare från 

de kinesiska fabrikerna på besök i verksamheten (Ip2, tyst instämmande är Ip3, Ip4 och Ip5). 

Haverier ute i världen är det värsta som finns och all personal även de mest negativa ställer 

upp (Ip2 vilket Ip3, Ip4 och Ip5 instämmer i). Då kan ledarna ringa vem som helst när som 

helst för att fixa problem snabbt utan protester (Ip5 vilket Ip2, Ip3 och Ip4 instämmer i). 

Personalen får höra att det uppskattas samt får extra betalning vid sådana tillfällen (Ip4 vilket 

Ip2 och Ip5 instämmer i, tyst instämmande är Ip3). 

 

Ledarskapets hälsofrämjande arbete 

Hälsa är bra och ohälsa dåligt (Ip2 tyst instämmande är Ip3, Ip4 och Ip5). Hälsoarbete 

bedriver ledarna förebyggande genom att arbeta med utvecklingssamtal där en stående punkt 

är om hur de anställda upplever sin arbetsmiljö, och vid dagligstyrningtavlan med 
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samordningsledarna sker en genomgång av tillbud varje morgon samt uppföljning av sådana 

(Ip3 och Ip4 vilket Ip2 och Ip5 instämmer i). Målet är att rapportera minst ett tillbud/anställd 

och år. Till nästa år så är målet 465 tillbud i verksamheten (Ip1 9/3). Hälsoarbetet utgörs till 

en mycket stor del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (Ip5 vilket Ip2 och Ip4 instämmer i).  

Det är inte så att vi går ut i verksamheten och kollar av den dagliga verksamheten (Ip5 vilket 

Ip4 instämmer i).  

 

”Det arbetas bland annat just nu mycket i olika projektgrupper på arbetsplatsen gällande 

ergonomi.” (Ip4 28/3) 

 

4.4 Ledarskap Stora Enso  

Under denna rubrik redovisas processunderlag från Stora Enso gällande ledarskap och 

hälsofrämjande arbete. Empiriska materialet hämtas från Bp1, Bp2 och Bp3 den 19/4. 

 

Ledarskap 

Högsta ledningen rekryteras gärna utifrån genom en riktig kravprofil som introduceras till 

företaget genom en introduktion av Stora Enso, affärsområdet forsandan, individuell 

utbildning samt ledarskapsprogram i olika steg (Bp3). Avdelningschefer (mellanchefer) får 

lära sig personalhantering genom arbetsrättsfrågor, avtalsträning, dialogträning och andra 

utbildningar gällande risker i arbetet (Bp3). Arbetsledare (förmän) rekryteras internt bland de 

arbetare som har potential att gå från arbetare till tjänsteman. Det är viktigt att söka och välja 

ut personer till tjänsten som arbetsledare (Bp1). Stora Enso i Fors är traditionella som har 

arbetsledare (Bp1 samstämmig med Bp3). Alla vill ha någon som bestämmer, vilket är en 

nyckel och som de kan gnälla på i slutändan (Bp1). Samordnare finns i några systerbruk där 

det exempelvis på ett bruk fungerar både bättre och sämre (Bp1). Arbetsledarna verkar skapa 

mer effektivitet än självstyrande grupper (Bp1 samstämmig med Bp3). En arbetsledare har 

dessutom mer att säga till om än en samordnare som inte har en formell auktoritet vid olika 

dilemman (Bp1 samstämmig med Bp3). Inom produktionen så har en avdelningsledare cirka 

16 direktrapporterande (anställda) varav 10 är arbetsledare (Bp1). Arbetsledarna har sedan 

arbetsledar- och personalansvar för cirka 11 produktionsanställda (Bp1). Inom 

efterarbetningen finns det en avdelningsledare som har 30 direktrapporterande, vilket kan ses 

vara i överkant eftersom det inte finns utrymme för ledaren att se alla då (Bp1 vilket är 

samstämmigt med Bp3). Avdelningsledare har dialog med arbetsledare vid behov samt är med 
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i alla personalfrågor där de har sista ordet om alla anställningar av extra personal, sommar 

jobbare etc. Det är svårt att hitta extra personal och sommararbetare vilket leder till att dessa 

söks inom de egna leden av anställda där någon som känner någon som testas för arbetet. 

Arbetsledarna har sista ordet (Bp1). Sektionschefen (produktionschefen) är 

avdelningsledarnas närmaste chef som ingår i ledningsgruppen närmast VD (Bp3). 130 

anställda har en avdelningsledare övergripande ansvar för (Bp1).  

 

”Forsledarskap handlar om att arbeta med både hårda och mjuka värden för nå en 

framgångsrik organisation.” (Bp3 19/4) 

 

Det är viktigt att tala om när andra har gjort bra, men det är också viktigt att be om ursäkt om 

jag har blivit arg på någon omotiverat (Bp1). Fokus på människor men det är även ganska hårt 

med siffror (Bp1). Forskultur utbildas ledarna i på internat i olika grupperingar i tvärfacklig 

kultur två eller tre dagar (Bp3). Forsandan omfattar fem värderingar som översätts till fem 

personer som följer; Kurt: kunden i fokus, Presley: resultatorientering, Ann: ansvar, Adam: 

människan i centrum, F.U. Ture: framtidsinriktning. Under 1990-talet arbetade ledningen 

fram med de anställda att var tre av dessa värderingar med i en förbättring så var det 

överenskommet att arbeta för idén fastän några inte var med på tåget (Bp3).  

 

”Forsandan betonar vikten av att människan blir sedd, hörd och behövd.” (Bp319/4) 

 

Det är ett prestigelöst ledarskap som bygger på en relationskapande dialog med de anställda 

(Bp1 är samstämmig med Bp3). Forsledarskapet synliggör anställda och tar snabba initiativ 

vid sjukdom samt skador för att stödja de anställda (Bp3 samstämmigt med Bp1). Ledarskapet 

handlar vidare om att underlätta för en anställd som har ont i benet eller någon som inte kan 

arbeta natt genom omplacering (Bp3 samstämmigt med Bp1). Ledarna arbetar sedan en tid 

med att få alla anställda att se företaget som en helhet där samarbete bedrivs över avdelningar 

och inte som en kamp exempelvis skift i mellan (Bp1). Fokus är på att alla tillsammans är en 

fabrik (Bp1samstämmigt med Bp3). I Sverige har vi generellt en konflikträdsla som skapar 

dilemman (Bp1). Det är även viktigt att hjälpa folk att inte ta kritik personligt och komma 

över rädslan att kommunicera om olika saker vilket är den svåraste utmaningen (Bp1). Det är 

viktigt att få anställda att prata med varandra utan att gå i försvarsställning och anklaga 

tillbaka (Bp1). Syftet är att få anställda att växa och aktivt ta ansvar för sin arbetssituation 

(Bp1). Ledarna måste konfrontera anställda när något är fel genom att visa att avarter inte 
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accepteras men det är lika viktigt att visa medmänsklighet (Bp1). Motivationen minskar 

generellt för alla anställda att bita ihop om inte ledaren ser till att konfrontera de anställda som 

ej följer tagna beslut och regler (Bp1). Detta leder i slutändan till oreda (Bp1).   

 

Ledarskapets hälsofrämjande arbete  

Det är viktigt att anställda trivs på arbetet (Bp1). Företaget satsade mycket på arbetsmiljö och 

hälsa under 2010 som utgjorde ett arbetsmiljö- och hälsaår. Cheferna tränades bland annat i 

dialog, svåra samtal samt handleddes i lösningsfokuserat samtal (Bp2). Företagshälsan ska 

från och med höst utbilda chefer i grupper om tre gällande vad de ska tänka på för att fånga 

upp tidiga signaler gällande rehabilitering, droger, fysisk och psykisk ohälsa hos sina 

anställda.  Syftet är också stödja ledarna i att uppmärksamma olika signaler som att ständig 

frånvaro på måndagar kanske handlar om alkoholproblem eller annat som behöver fångas upp 

hos den anställde (Bp2). 

 

”Det är viktigt att som ledare synligöra anställda i vardagen samt se hur de mår genom 

att själv vara visuell och tillgänglig.” (Bp1 19/4) 

 

Ledare ska direkt tänka omplacering vid skador (Bp3). Det är viktigt att veta vad alla 

anställda heter samt fråga hur de mår och så vidare (Bp1 vilket är samstämmigt med Bp3). 

Forsledarskapet och andan är viktigt för motivation, hälsa och trivsel (Bp3).  

 

”Avdelningsledare har dialog med arbetsledare om dilemman och vilka individer som 

behöver växa i skiftslagen vilket utmynnar i olika handlingsplaner.” (Bp1 19/4) 

 

Företagshälsan är ett bra stöd ifall en situation har spårat ur eller är på väg att spåra ur (Bp1). 

Vartannat år genomförs en psykosocial undersökning. Undersökningen är avhängigt att alla 

svarar på frågorna för att kunna ge indikationer om temperaturen i gruppen till arbetsledaren. 

Avdelningsledaren kan vara med vid genomgången av undersökningen men arbetsledaren och 

skiftslaget får själva arbeta med den (Bp1). En ledare kan inte vara alla till lags (Bp1). 

 

4.5 Inspirationsförslag Stora Enso 

Detta avsnitt redovisar inspirationsförslag till ABB från Stora Enso. Inspirationsförslagen 

har genererats av Bp1 och Bp3 den 19/4. Syftet med dessa är att bidra med inspiration till en 

förbättringsfokuserad organisation samt förbättringsmotiverade anställda. 
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Inspirationsförslag: 

 Rätt från början (Bp3). Rätt från början tänket behöver komma uppifrån och genomsyra 

verksamheten (Bp1). Det måste finnas en konsekvens från ledarna på alla nivåer för att 

fånga upp hur de vardagliga processerna fungerar i verksamheten (Bp1). För att nå ett 

högt engagemang hos fotfolket ställs det krav på att du som chef själv visar engagemang 

genom att föregå med gått exempel i förbättringsarbetet (Bp1). 

 Fokus på att åtgärda störningar systematiskt och tämligen omgående genom att utse 

ansvariga. Annars går det inte eftersom det är förödande för mentaliteten och du behöver 

inte gå längre än till dig själv (Bp1). Att åtgärda fel omgående är väsentligt för att visa 

anställda att det lönar sig att bry sig (Bp1). Anställda tappar motivationen av 

återkommande störningar som ej åtgärdas (Bp1).  Om processerna inte är rätt från början 

till exempel när det gäller leverantörer så leder det till en bristkostnad i organisationen på 

grund av att anställda tänker ”varför ska jag anstränga mig om de inte kan få hit varor i 

tid som funkar?” Det kan vara så att organisationer kan ha en verksamhet där man mer är 

uppknuten till en leverantör av en viss produkt på grund av att det inte finns någon annan 

(Bp1). Bristkostnad uppstår även när interna processer inte fungerar på grund av att 

anställda tänker ”varför ska jag springa fortare bara för att andra avdelningar inte kan 

hålla koll på sakerna?” (Bp1).  

 Arbeta med bruksattityder genom värderingsarbete t ex Forsandan (mer utförligt beskrivet 

under ledarskap) som skedde under 1990-talet (Bp3). Vid ett utvecklingsskede av 

förbättringsarbetet under 1990-talet så använde sig Stora Enso i Fors av ett 

förbättringsarbete i projektform (Bp3). Syftet med projektet var att identifiera störningar 

och ägare genom neutrala deltagare för att kunna åtgärda dem systematiskt.  T.ex. 

identifierades det brister vid avdelningen av materialinköp så fick den ansvarige ett besök 

av en deltagare ur gruppen för att ta fram grundorsaken till de uppkomna störningarna 

(Bp3). Störningar och åtgärdsförslag redovisades sedan av gruppen som en punkt vid 

företagsledningens månadsmöte. Där tog företagsledningen sedan beslut om åtgärder 

(Bp3). Internpraktik mellan avdelningar för att anställda och ledare ska få en förståelse för 

vardagen på de olika avdelningarna (Bp3 och Bp1). 

 Dilemman med att inte få till samordnare i alla grupper hos en organisation kan även 

hanteras genom facket på olika sätt som genom samarbete eller förhandling där det är av 

vikt att arbetare inte känner sig överkörda det (Bp3). 
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4.6 Benchmarkinggap  

Under detta kapitel redovisas identifierade skillnaderna i praxis mellan Stora Enso och ABB 

Components gällande processområden förbättringsarbete och ledarskap (hälsofrämjande 

delar). Benchmarkinggapen har genererats genom en jämförelse av underlag från ABB 

Components och Stora Enso. 

 

Benchmarkinggap förbättringsarbete 

Gap Stora Enso ABB Components 

1 Rätt från början i externa och interna 

processer 

Fel från början i externa och interna 

processer.  

2 Proaktivt systematiskt 

förbättringsarbete i alla delar 

Åtgärdar störningar omgående och 

permanent genom att utse en 

ansvarig för störningen 

Avsaknad av systematiskt arbete, reaktivt och 

kontroll i ett tidigare skede på linen med 

slutavsyning, Åtgärdar inte störningar 

permanent och utser inga ansvariga  

3 Förbättringsförslag genomförs 

omgående och ansvariga utses för det 

Förbättringsförslag genomförs inte 

4 Förslagsverksamhet formell och 

informell bygger på frivillighet 

Förslagsverksamhet ingår i arbetet genom 

VU- forum (ständigt förbättringsarbete) 

 

5 Motivation, saknar upplevelser av 

starka negativa bruksattityder 

Negativa bruksattityder, förändrings 

motvillighet av många samt irritation 

6 Internt och externt kundfokus Externt kundfokus 

7 Satsar på människan Satsar på teknologi 

8 Problembaserade Problembaserade 

9 Fokus på störningar och förbättringar Fokus på störningar 

10 Extern (EFQM,Swedish Quality 

Award, köpare)och intern revision  

TQM-avdelningen 

Extern revision vid certifiering av ISO 9000 

 

Benchmarkinggap främjande aspekter i ledarskapet 

Gap Stora Enso ABB 

1 Engagerat ledarskap: Relations-, 

förändrings- och uppgiftsorienterat 

ledarskap 

Uppgiftsorienterat ledarskap i huvudsak 

2 Fokus på att synliggöra, bekräfta och 

få individen att växa.  

Förutsättningar saknas som tid och resurser  

3 Kontrollspan cirka 16 är normalläge Kontrollspann cika 40 

4 Fokus på att tidigt tänka omplacering 

vid skador och fånga upp signaler 

 

5 Koll på fysisk och arbetar med 

psykiskmiljö 

 

6 Kvalitetsledning utifrån helhetssyn 

på processer   

Kvalitetsledning med frånvaro av helhetssyn 
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5. Analys 

I detta kapitel redovisar författaren analysen under rubrikerna inledande analysarbete, 

förbättringsarbete och ledarskap (hälsofrämjande delar) samt sammanfattning av analysen.  

Identifierade benchmarkinggap mellan ABB Components och Stora Ensos 

processbeskrivningar och teori ligger till grund för analysen. Inledande analysarbete kommer 

att visa organisationerna som helhet utifrån teori och undersökningsområde. Analysen 

kommer att redogöra för skillnader och deras konsekvenser i benchmarkinggapen ledarskap 

och förbättringsarbete som syftar till att bidra med inspiration till förbättringsförslag för ABB 

Components. Syftet med analysen är även att belysa ABB Components fördelar och nackdelar 

av vald praktik. Analysen utgör ett underlag för inspirationsförslag på kort sikt, medellång 

sikt och lång sikt. I detta avsnitt kommer ABB Components anges som ABB. Stora Enso 

kommer att anges som Stora Enso. Personal från ABB Components anges med bokstäverna Ip 

(intervjuperson), och personal från Stora Enso anges som Bp (benchmarkingpartner). 

 

5.1 Inledande analysarbete 

Detta avsnitt tar upp inledande analysarbete av identifierade benchmarkinggap mellan ABB 

och Stora Enso. Referenser till det inledande analysarbetet utgörs av hela processunderlaget 

som ligger till grund för examensarbetet. 

 

 Benchmarkinggapen påvisar att stora skillnader i ledarskap och förbättringsarbete finns 

mellan organisationernas praxis. Stora Enso har en kvalitetsledning med helhetssyn på kvalité 

byggt på engagerat ledarskap (kvalitetsvärdering) och som förstalinjens chefer bedriver. 

ABB:s ledning har däremot kännetecken från de lägsta nivåerna enligt Dale et al. (1997), som 

leder till bristande engagemang för kvalité och avsaknad av en aktiv sammanhållen strategi 

för den. Första linjens chefer (produktionsledarna) på ABB bedriver dessutom ensidigt ett 

uppgiftsorienterat ledarskap i linje med Yukl (2008), som leder till brister i verksamheten. 

Ovanstående kvalitetsledarskapsskillnader mellan organisationerna framkallar betydande 

skillnader i förbättringsarbete. Stora Enso befinner sig på de högre kvalitetsnivåerna på Dale 

et al. (1997) kvalitetsskala, medan ABB befinner sig på det lägsta. Stora Enso har en 

självgående förbättringskultur, har vunnit en nationell och en internationell utmärkelse, vilket 

är kännetecken för nivå fem på Dale et al. (1997) kvalitetsskala. ABB har däremot i dagsläget 

ett instabilt förbättringsarbete med hög förekomst av interna och externa fel som är 

överstämmande med lägsta nivå ett på Dale et al. (1997) kvalitetskala. Det skapar betydande 
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skillnader i praxis organisationerna emellan, när det gäller förbättringsarbete och ledarskap, 

som ställer krav på att en mellannivå tas fram för att generera inspirationsförslag till ABB.  

Uppnådda kvalitetsnivåer hos ABB och Stora Enso är inte beständiga utan ingår i en 

kontinuerlig kvalitetsresa där ständigt engagemang i förbättringsarbetet krävs för att 

vidmakthålla uppnådd eller nå en högre kvalitetsnivå baserat på Dale et al. (1997). Bristande 

engagemang för förbättringsarbete hos organisationer leder till att de halkar ner på 

kvalitetsskalan (Dale et al. 1997). 

 

5.2 Analys förbättringsarbete  

I det här avsnittet analyseras förbättringsarbete under rubrikerna benchmarking gap 1,2, 4 

och 9. Benchmarkinggap 2, 4 och 9 redovisar inspirationsförslag under rubriken 

Inspirationsförslag på kort, medellång och lång sikt som färdkarta för kvalitetsresan. 

Förbättringsarbetets nackdelar och nackdelar redovisas under rubriken effekter av 

förbättringsarbetet. Referenser hämtas från kapitlen 4.1 Förbättringsarbete ABB och 4.2 

Förbättringsarbete Stora Enso. Andra referenser anges löpande i texten.  

5.2.1 Benchmarkinggap 1 

 Rätt från början i processer och dess motsats inte rätt från början.  

 

Skillnaden mellan de båda organisationerna är betydande när det gäller att få processer rätt 

från början där Stora Enso arbetar systematiskt utifrån en helhetssyn på organisationen. Stora 

Enso har ett systematiskt arbete med att få rätt i både interna och externa processer. I externa 

processen fasas leverantörer, som inte håller måttet, ut på Stora Enso, eftersom verksamheten 

måste fungera. Fel i interna processer som till exempel ordermottagning och inköp åtgärdas 

direkt av Stora Enso. Detta gör organisationen för att förhindra att kvalitetsbrister förs ner i 

verksamheten. ABB har däremot inte rätt från början och har även en acceptans för fel i både 

externa (leverantörer) och interna (inköp och ordermottagning) processer. Orsak till detta 

anger en produktionsledare på ABB som att leverantörerna tidigare inte har haft krav på sig 

att leverera i tid, eftersom den globala marknaden länge har tillåtit det. Ett förhållande som nu 

har ändrats på grund av att det nu finns nya billigare marknadskonkurrenter till ABB. 

Leverantörsmissar kan även bero på att det finns muntliga kontrakt hos ABB som kan 

upplevas oklara av leverantören (Íp10). Hos ABB bygger samarbetet med leverantörerna på 
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förtroende (Ip10). Ett förtroende som leder till brister i externa processer hos ABB (enligt en 

produktionsledare).   

 

Effekter av förbättringsarbetet  

Brister i interna och externa processer hos ABB leder till att fel förs vidare genom 

verksamheten vilket leder till att de inte kan uppfylla leverans i rätt tid (on time delivery) till 

kunder på grund av materialstörningar (bristande beställningar, fel kvalité och försenade 

leveranser). Förtroende ur ett kundperspektiv (internt och externt) bygger på pålitlighet, 

konsekvens, hållna löften, trygghet och ärlig kommunikation anger Lagrosen et al. (2009), 

vilket inte är i linje med ABB:s förhållningssätt gällande förtroende, men däremot med Stora 

Enso:s förhållningssätt.  Det finns inget arbete med att åtgärda felen på ABB vilket leder till 

att de ofta återkommer.  

 

”Det är här och nu som gäller morgondagen finns inte.” (Ip5 28/3) 

 

Förutsättningar för ständigt förbättringsarbete utgörs av funktionella och tillförlitliga 

processer ända från leverantören (Elg et al. 2007).  ABB:s processer uppfyller i dagsläget inte 

dessa förutsättningar medan Stora Enso gör det (Elg et al. 2007). Fel i processerna leder till 

mycket övertid och omarbetningar förekommer i verksamheten på ABB för att åtgärda dessa. 

Följden blir att ABB:s processer präglas av opålitlighet och otrygghet också till sin egen 

interna kund (den anställde) (Lagrosen et al. 2009). Opålitliga processer hos ABB leder ofta 

till att fel behöver åtgärdas genom omarbetningar och mycket övertid. Denna situation leder 

vidare till att produktionsanställda i produktionen på ABB upplever att de ständigt får åtgärda 

andras problem. Stora Enso utsaga om att fel som förs ner genom verksamheten leder till 

bristande motivation hos anställda är i linje med ABB:s processunderlag. 

”De dagliga brandkårsutryckningarna upplevs som stressande och vissa dagar är helt 

otroliga man blir mållös.” (IpX 30/3) 

 

Omarbetningar och ständiga störningar skapar irritation och uppretad sinnesstämning hos 

produktionsanställda enligt ledare på ABB. Bristande motivation uppstår för att anställda 

ifrågasätter varför de ska anstränga sig, när ledet framför inte kan få hit leveranser i tid och så 

vidare, enligt ledare på Stora Enso. Saknar anställda möjligheter och resurser att utföra ett 

visst arbete leder det till bristande engagemang baserat på Ajzen (2005) vilket sammanfaller 

med ABB:s praxis. Ledarna behöver skapa meningsfulla förutsättningar för att anställda ska 
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bidra i förbättringsarbetet enligt Lagrosen et al. (2009) vilket inte stärker ABB:s praxis men 

stärker däremot Stora Ensos.  ABB:s tillvägagångssätt för förbättringsarbetet är likartat med 

vad Lagrosen et al. (2009) anger som farsartade förutsättningar, vilka strider mot 

kvalitetstänkandet och skapar bristande delaktighet. Farsartade förutsättningar leder till att 

anställda inte känner det meningsfullt att engagera sig i arbetet och förbättringsarbetet 

(Lagrosen et al. 2009 och Ajzen 2005). Meningsfullhet är vidare en motivationsfaktor där 

engagemang för deltagande i de dagliga processerna skapas om utmaningarna känns 

angelägna för individen enligt Antonovsky (2005). Meningsfullhet är en av tre faktorer i 

begreppet kasaam (Antonovsky 2005). Begriplighet är en annan faktor i kasaam där individen 

hälsa påverkas negativt om situationen upplevs ologisk eller kaotisk, vilket är jämförbart med 

situationen i produktionen på avdelningen lindningskopplare på ABB.  Anställda och ledare 

på ABB är ständigt försenade med leveranser till kunderna vilket genererar låg hanterbarhet 

enligt Antonovsky (2005) eftersom de inte med egen eller andras kraft (andra anställda och 

ledare på ABB) klarar av utmaningarna. Har individer låg kasaam anser de sig orättvist 

behandlade av förhållandena i tillvaron (Antonovsky 2005) vilket är överensstämmande med 

produktionsanställda på ABB negativa upplevelser av att hela tiden få ta hand om andras 

bekymmer. Individer med låg kasaam har sämre förutsättningar för att hantera stress uppger 

Antonovsky (2005). Följden blir vidare en försämring av hälsan för individen och har även en 

negativ effekt på hans/hennes förmåga att förverkliga sina arbetsmässiga mål utifrån ISM 

(rapport 9 2010). Produktionsanställdas hälsa och förmåga att förverkliga arbetsmässiga mål 

stärks inte av huvudprocesserna på ABB (Se Antonovsky 2005). Kvalitetsarbete leder till en 

effektivare verksamhet och till nöjdare kunder internt samt externt enligt Erkki et al. (2009) 

vilket är i linje med Stora Ensos praxis. Konsekvensen att det är kostsamt att misslyckas är 

välkänt inom kvalitetslitteraturen vilket Elg et al. (2007) anger utifrån Crosby (1979).  

Kvalitetslitteraturen och Elg et al.( 2007) betonar därför att det är viktigt att göra rätt från 

början vilket inte är i riktning med ABB:s praxis.  

5.2.2 Benchmarkinggap 2 

Systematiskt ständigt förbättringsarbete och dess motsats. 

 

ABB:s och Stora Enso:s skillnader i praxis är betydande i systematiskt ständigt 

förbättringsarbete, eftersom de utgör varandras motsatser. Stora Enso har ett proaktivt och 

systematiskt arbete med ständiga förbättringar i alla processer för att skapa värde för den 

externa och interna kunden. Störningar åtgärdas permanent i alla processer och ägare av 
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störningar utses hos Stora Enso för att säkerställa det systematiska ständiga 

förbättringsarbetet. I det systematiska ständiga förbättringsarbetet utgör mätningar en 

grundförutsättning enligt ledare på Stora Enso vilket är linje med Lagrosen et al. (2009). ABB 

har ett reaktivt förbättringsarbete och brister från början genom att inte ha förutsättningarna 

för systematiskt förbättringsarbete eftersom de inte arbetar med att få rätt från som 

rekommenderas av kvalitetslitteraturen och även av Elg et al. (2007).  Förbättringsarbetet hos 

ABB bygger på att en slutavsynare kontrollerar produkten och det sker inget systematiskt 

arbete med att åtgärda störningar eller utse ägare av dessa. Processägare är av vikt att utse för 

att kunna kvalitetssäkra processen i det systematiska förbättringsarbetet anger Lagrosen et al. 

(2009) som inte är i linje med ABB:s praxis men däremot med Stora Enso:s. Ständigt 

förbättringsarbete är systematiskt pågående vardagsaktivitet baserad på allas deltagande som 

ska leda till förbättrat resultat och kvalité (Elg et al. 2007). Detta överstämmer med Stora 

Enso praxis, men inte med ABB:s.   

ABB:s bristande fokus på ständigt förbättringsarbete överensstämmer med den lägsta nivån på 

Dale et al. (1997) kvalitetsskala av sex nivåer. Bristande fokus för förbättringsarbetet hos 

ABB tyder på att det ständiga förbättringsarbetet kan ha antagits som en symbolisk handling 

(jämförelse Røvik 2008). Organisationskoncept kan antas av organisationen för att skapa 

legitimitet i omgivningen genom symboliska handlingar för att öka anseendet som tidsenligt, 

modernt och ansvarsfullt (Røvik 2008). Dale et al. (1997) anger att organisationer kan tappa 

tidigare uppnådda kvalitetsnivåer på grund av bristande fokus på förbättringsarbetet. ABB har 

färdiga verksamhetsutvecklingskanaler för att bedriva systematiskt ständigt förbättringsarbete 

men de används i dagsläget som informationskanaler. Produktionsledarna har idéer om hur 

störningar ska åtgärdas på ABB, men i dagsläget saknas det tid och resurser för att åtgärda 

dessa. Långsiktigt förbättringsarbete kan inte bedrivas i verksamheten på ABB ”eftersom det 

är här och nu som gäller” enligt produktionsledarna. Saknar förbättringsarbetet tid och 

resurser beror det på att högsta ledningen brister i engagemang för kvalitetsarbetet (Dale et al.  

1997). När bristande engagemang i förbättringsarbetet inte ger efterfrågad effekt på 

lönsamheten reagerar organisationen på de låga kvalitetsnivåerna med att ta till nya 

förbättringsmetoder för att optimera verksamheten istället för att arbeta systematiskt med 

ständiga förbättringar utifrån en helhetssyn enligt Dale et al. (1997), vilket tycks stämma med 

ABB:s införande av lean, där taktad line ingår. Idémässiga representationer antas, förkastas 

eller lagras i organisationen utifrån aktualiserade behov i verksamheten (Røvik 2008). Ökat 

marknadstryck har föranlett implementering av leankonceptet hos ABB för att verksamheten 
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behöver bli mer kostnadseffektiv. ABB:s agerande är vidare samstämmigt med Røviks (2008)  

utsago om att moderna organisationer kan vara inspirerade av flera olika organisationers idéer 

samtidigt. Översättningsstrategi används i moderna organisationer för att säkerställa att nya 

och gamla idéer får en god anpassning för att generera efterfrågad förtjänst (Røvik 2008).  

 

Effekter av förbättringsarbetet  

Förtjänsterna som ABB förväntas få med införandet av den nya taktade linen (lean) är att den 

ger mindre lagerkostnader, enklare arbeten och ökad produktivitet, med mera. Effekterna som 

ABB anger för lean är överensstämmande med vad Andersson et al. (2006) anger som 

fördelar med den. Även visst slöseri i form av onödigt arbete med avsyning förebyggs hos 

ABB, anger en produktionsledare, genom att fel kan åtgärdas tidigare på linen genom en 

kontrollstation. Detta befäster ytterligare att ABB:s förbättringsarbete i huvudsak är 

samstämmigt med ett reaktivt förbättringsarbete grundas på Lagrosen et al. (2009). Detta 

förbättringsarbete är även sammankopplat med negativa effekter hos de anställda genom att 

det skapar bristande motivation hos de anställda (Axelsson et al. 1999). ABB:s produktion 

präglas av störningar som irriterar anställda och produktionsledare.  Mindre störningar skulle 

leda till gladare personal hos ABB enligt produktionschef och produktionsledare. Stress finns 

konstant hos produktionsanställda i produktionen sedan en längre tid, vilka påverkas i olika 

grad på ABB (IpX). Svagheterna med lean är att det är ett slimmat koncept som kräver en 

stabil plattform för att maximera effektivitet och kapacitet, eftersom den är oflexibel och 

känslig för avvikelser (Andersson et al. 2006). En stabil plattform för lean har inte ABB i 

dagsläget, utan har däremot ett instabilt förbättringsarbete som är samstämmigt med det 

förbättringsarbete enligt Lagrosen et al. (2009) som karaktäriseras av osäkra och isolerade 

incitament med svårigheter att generera effekt. Detta leder till att den taktade linens 

förväntade effekter blir omintetgjorda på grund av den instabila plattform, som de 

återkommande störningarna skapar hos ABB vilket Andersson et al. (2006) påpekat.  

 

”Den nya taktade linen kommer att generera fler störningar där intentionen är att i 

framtiden fånga upp och åtgärda dessa.” (Ip3 28/3) 

 

Den taktade linen kommer vidare att medföra ökade produktionsstörningar i produktionen hos 

ABB enligt produktionschefen och produktionsledarna, när den är i full funktion. Anställda på 

ABB är i dagsläget oroade över den nya taktade linens funktionalitet vilket överensstämmer 

med ett emotionellt motstånd (Jacobsen 2010). Emotionellt motstånd är ett naturligt 
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förekommande element som sker i samband med översättningar av idéer eftersom de även 

utgör en förändringsprocess, vilken behöver hanteras (Jacobsen 2010). Negativa upplevelser 

hos anställda som uppstår av den nya taktade linen är överensstämmande med vad Rogers 

(2003) anger som negativa konsekvenser när ny praxis eller idéer inte ses som funktionella av 

användarna (Rogers 2003). Negativa konsekvenser för en ny praxis kan vidare leda till att 

användarna förkastar praxisen eller blir motståndare till den anger Rogers (2003) vilket är 

överensstämmande med indikationerna från ABB:s anställda och ledare. Brister i 

konfigurationskunnade leder till att nya idéer får en mindre bra anpassning till tidigare 

befintliga samt lagrade idéer enligt Røvik (2008), vilket är överensstämmande med ABB:s 

införande av den nya taktade linen. Framgångsrika översättningar kräver förändrings- och 

översättningskompetens vid implementeringen och spridningen av nyheter anger Rogers 

(2003) och Røvik (2008). Förändringsvillighet för ny praxis skapas genom fyra faktorer (Holt 

et al. 2007). ABB uppfyller endast faktorn om att ledarna är engagerade i och stödjer 

förändringen (Holt et al. 2007). De tre andra faktorerna är att anställda ser förändringen som; 

ett; nödvändigt och lämpligt, två; genomförbart och tre; gynnsamt för honom/henne, är i 

dagsläget inte uppfyllda hos produktionsanställda på ABB (jämförelse Holt et al. 2007). 

Produktionsanställda på ABB ser betydande nackdelar med den nya taktade linen, många 

delar krånglar och det kommer att leda till fler störningar under tidspress och dagliga 

brandkårsutryckningar samt ständiga förseningar trots produktionsövertid (IpX). 

 

”Det kommer att bli hemskt stressande att arbeta mot klockan med fler störningar.”(IpX 

30/3) 

 

ABB:s verksamhet är bland annat under förändring på olika sätt genom införandet av taktad 

line, fem S, tidig och sen semesterperiod. Stress har negativa effekter på medarbetares 

attityder och beteenden vilket kommer av upplevelsen av kontrollförlust enligt Brockner et al. 

(2004). Det leder till att individer kommer att ge tillbaka det de upplever sig få eller inte få av 

organisationen framhåller Brockner et al. (2004) baserat på Homers utbytesteori. Ju mer stress 

individer upplever leder det till mer negativa attityder som minskat organisatoriskt åtagande 

eller arbetsinsats (ibid.). Negativa hälsoeffekter av stress genereras först vid en långvarig 

stressexponering där det inte finns möjligheter till återhämtning utifrån ISM (rapport 9 2010) 

vilket är överensstämmande med situationen i ABB:s produktion. Stress kan reduceras genom 

att helt ta bort stressexponeringen eller genom att stärka individens resurser (ISM rapport 

2009). Stärkande faktorer för individen är socialt stöd, sunda vanor och arbete med 
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systematisk arbetsglädje enligt Angelöw (2010). ABB:s praktiska förbättringsarbete 

sammanfaller vidare med vad Dale et al. (1997) menar utgör ett förbättringsarbete som 

karaktäriseras av dagtilldaginsatser istället för att följa den uppsatta linjen i 

förbättringsarbetet. 

 

Inspirationsförslag på kort, medellång och lång sikt som färdkarta för kvalitetsresan 

ABB behöver därför skapa varaktiga och utbredda förutsättningar för förbättringsarbetet på 

kort, medellång och lång sikt för att skapa en stabil plattform för förbättringsarbetet baserat på 

Lagrosen et al. (2009) och Dale et al.(1997). För att ABB från sin lägsta nivå ska nå de höga 

kvalitetsnivåer som Stora Enso uppnått behöver de stora nivåskillnaderna i kvalitetsarbete 

mellan organisationerna överbyggas genom mellansteg, vilka följer nedan: 

 

Nivå ett till nivå två i kvalitetsresan. Ett första steg för ABB att ta i sin kvalitetsresa är att gå 

från lägsta nivån till nivå två på Dale et al. (1997) skala, går ut på att produktionsledare skapar 

engagemang och motivation för anställda att bidra i förbättringsarbetet. Detta åstadkommer 

produktionsledarna på ABB genom att börja åtgärda störningar små som stora och utse ägare 

av dessa. Steget omfattar också att ABB aktiverar sina redan uppsatta förbättringsprogram och 

att alla ledare stödjer det. Ett inspirationsförslag till ABB är att på kort sikt i steg ett 

förebygga mindre bra översättningar och implementeringar genom att inhämta kunskap om 

översättning. Detta skapar förutsättningar för framgångsrik implementering av idéer utifrån 

Rogers (2003) och Røvik (2008). Ytterligare ett inspirationsförslag till ABB att ta i steg ett är 

att på kort sikt stärka individernas hälsa och öka deras förmåga att förverkliga arbetsmässiga 

mål enligt vad Angelöw (2010) och ISM (rapport 9 2010) rekommenderar. Hälsan kan stärkas 

genom att uppmuntra goda vanor hos individen, efterfråga och lyfta fram positiva resultat och 

beteenden genom systematisk arbetsglädje samt skapa socialt stöd byggt på Angelöw (2010).  

Ett annat inspirationsförslag på kort sikt som stärker hälsa hos anställda på ABB är att införa 

positiva förbättringsstrategier genom att efterfråga framgångar och styrkor. Detta steg 

redovisas nedan under steg fyra. 

 

Steg två mot nivå tre i kvalitetsresan. Det andra steget i resan från nivå två till nivå tre på 

Dale et al. (1997) kvalitetsresa är på medellång sikt och handlar om för ABB att utforma en 

strategi med helhetssyn på förbättringsverksamheten för att åtgärda brandkårsorganisationen. 

Steget omfattar även en strategisk ram som stödjer förbättringsarbetet och syftar till att sprida 

det vidare ut i organisationen utifrån Dale et al. (1997).  Ramen baseras på en handlingsplan 
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som syftar till att säkerställa att modeller, tekniker och värderingar stödjer varandra i 

förbättringsarbetet baserat på Lagrosen et al. (2009). Ett annat inspirationsförslag på 

medellångsikt till ABB är att utveckla kunskaperna och utveckla översättningskompetens 

samt en strategi för översättning. 

 

Nivå tre till nivå fyra i kvalitetsresan. Att ta tredje steget från nivå tre mot nivå fyra för ABB 

är att lägga fokus på systematiskt förbättringsarbete i alla processer och säkerställa att alla 

ledningsnivåer har kunskap om sin roll i det. Centralt i det här steget på medellångtid är att 

det ställer krav på att ledarna på ABB arbetar aktivt för en kulturförändring och stödjer 

förbättringsarbetet på värderingar, tekniker och modeller. Detta skapar en stabil och konkret 

förbättringsgrund för ABB att utgå ifrån i arbetet med kulturförändringen (Se Lagrosen et al. 

2009).  

 

Nivå fyra mot nivå fem i kvalitetsresan. Fjärde steget i färden från nivå fyra mot nivå fem för 

ABB ställer krav på att affärsenheten befäster det systematiska förbättringsarbetet genom ett 

kulturellt förändringsarbete.  ABB behöver i det kulturella förbättringsarbetet ha fokus på 

interna och externa kundfokuserade förbättringar för att skapa förtroende för det baserat på 

Lagrosen et al. (2009). Detta är ett steg på lång sikt åt ABB att ta för att nå de höga nivåer 

som Stora Enso:s kvalitetsarbete nått. Problembaserade strategier har fokus på att identifiera 

brister för att lösa dem (Copperrider et al. 2008). Detta leder till att sätta problem på agendan 

(ibid.). Positivt uppbyggande modeller som däremot identifierar möjligheter skapar 

möjlighetsfokus hos individer (Angelöw 2010). Möjlighetsfokuserade individer är mer 

positiva, mer förändringsuthålliga och mindre stresskänsliga (ibid.). Appreiciative inquiry är 

en förändringsmodell, som lägger fokus på att identifiera möjligheterna på ett uppskattande 

sätt, genom att ställa frågan” hur är det när det är som bäst?” (Copperrider et al. 2008). 

Positiva uppbyggande förändringsmodeller lägger fokus på lösningar, framgångar och styrkor 

vilket stärker både den anställdes hälsa och arbetsglädje (Angelöw 2010). ABB kan här anta 

ett inspirationsförslag mot mer stärkande och positiva förbättringsstrategier på kort sikt genom 

att efterfråga framgångar och styrkor. ABB kan utveckla detta stärkande och positiva 

förbättringsarbete genom anta ett inspirationsförslag på lång sikt genom att efterfråga hur det 

är när det är som bäst av de anställda med stöd på Copperriders et al. (2008) uppskattande 

förändringsstrategi. 
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5.2.3  Benchmarkinggap 4 och 9 

Förbättringsinitiativ baserat på frivillighet genom förslagsverksamhet och ingår i arbetet 

 Fokus på störningar och förbättringar och mot fokus på störningar 

 

Förbättringsfokus skiljer sig åt mycket mellan ABB och Stora Enso. Stora Ensos 

förbättringsarbete baseras på anställdas frivillighet medan det ingår i arbetsuppgifterna på 

ABB. Förbättringsarbete kan ha fokus på att både ingå i arbetet eller baseras på frivillighet 

vilket Elg et al. (2007) hämtat från Eklund (2000) vilket stärker båda organisationernas val av 

fokus. Stora Enso har ett formellt system för förbättringsförslag och ett informellt som skapar 

motivation för förbättringsarbetet. Det är av vikt att omgående åtgärda störningar och 

genomföra förbättringsförslag för att skapa motivation hos anställda för vidare ständigt 

förbättringsarbete enligt ledare på Stora Enso. ABB arbetar däremot inte med att systematiskt 

åtgärda störningar eller genomföra förbättringar. Störningar fångas upp på 

verksamhetsutvecklingsgruppmöten men ingen har till funktion att åtgärda dessa (Ip2). 

 

  ”Visionen med verksamhetsutvecklingsarbetet är ju egentligen att förebygga de här 

återkommande brandkårsutryckningarna, där vi verkligen rycker ut i panik, men som 

blivit slentrian.” (IpX 30/3) 

 

Effekter av förbättringsarbetet  

På ABB är många produktionsanställda negativa till verksamhetsutvecklingsarbetet vilket 

visar sig i att de pratar om att inte gå på verksamhetsutvecklingsmötena enligt en 

produktionsanställd. Ledare på ABB upplever dilemman med attityder såsom att anställda vill 

arbeta på samma sätt tills de pensioneras (förändringsovillighet), saknar vilja att ställa upp 

och ovilliga att komma med idéer och förslag. 

 

”Anställda anser att det som händer på kontoret är något fult medan allt som händer på 

en line är bra.” (Ip2 28/3) 

 

Detta är tecken på att ABB har negativa element inbäddade i kulturen vilket är ett 

kännetecken för den lägsta nivån på Dale et al.(1997) kvalitetsnivåer. Organisationer på de 

lägre nivåerna på Dale et al.(1997) kvalitetsskala har ännu inte gjort upptäckten att 

kvalitetsarbetet behöver stöttas av en kvalitetskultur som ger förtroende internt och externt 

anger Lagrosen et al. (2009). Framgångsrikt kvalitetsarbete ställer krav på att ständigt 

förbättringsarbete med tekniker och modeller även stöttas av ett arbete med värderingar för att 
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skapa förtroende hos individerna baserat på Lagrosen et al. (2009). Det har sin grund i att 

förbättringsarbetet är beroende av individers upplevelse, känslor och tankar om kring det 

(ibid.). Internt och extern kundfokus är väsentligt för ett framgångsrikt kvalitetsarbete enligt 

Lagrosen et al. (2009), vilket är i linje med Stora Enso. Stora Enso:s 

kvalitetsförbättringsarbete har fokus både på den anställde och på kunden. ABB har i 

dagsläget en förbättringsstrategi som är överensstämmande med passivt och reaktivt fokus i 

enlighet med Lagrosen et al. (2009) medan Stora Enso däremot intar en proaktiv. Drivkraft 

för förbättringsarbete skapas genom att individen får en upplevelse av personlig nytta av det 

(Elg et al. 2007). Personlig nytta för individen kan vara att förbättringsarbetet underlättar det 

egna arbetet och att hon/han kan utveckla eller engagera sig (Elg et al. 2007). Stora Enso 

skapar förutsättningar för drivkraft i sitt förbättringsarbete medan ABB inte gör det enligt Elg 

et al. (2007). ABB skapar däremot ineffektiva förutsättningar för kvalitetsarbetet i 

överensstämmelse med Dale et al. (1997) vilket leder till att anställdas motivation kvävs till 

följd av dessa. Detta stärks även av Stora Enso:s processunderlag. Kvalitetsarbetet hos Stora 

Enso är i stort sätt överensstämmande med ett uthålligt ständigt förbättringsarbete i linje med 

Elg et al. (2007), där förslagsverksamheten utgör en drivkraft för individen. ABB:s 

kvalitetsarbete visar på brister i förbättringsarbete och fokus på interna samt externa kunder 

vilket leder till att de kan få betydliga kvalitetsvinster genom att arbeta med dessa som stärks 

av Erkki et al. (2009). Avsaknad av problem ger effekterna; färre defekter, färre fel och färre 

reklamationer vilket leder till att få nöjdare kunder externt samt internt och en effektivare 

verksamhet och leder därigenom till en högre lönsamhet framhåller Erkki et al. (2009) baserat 

på Juran (1999). Färre omarbetningar ger även högre arbetsproduktivitet (ibid.). 

 

Inspirationsförslag på kort och medellång sikt som färdkarta för kvalitetsresan 

Ett inspirationsförslag som ABB kan ta på kort sikt och på medellång sikt för att skapa 

drivkraft i förbättringsarbetet följer nedan: 

 

Nivå ett till nivå två i kvalitetsresan. Ett första steg på kort sikt som ABB kan ta är att börja 

genomföra anställdas förbättringsinitiativ och börja ge dem erkännanden för dessa. Detta steg 

knyter an till resan från nivå ett till nivå två. 

 

Nivå två till nivå tre i kvalitetsresan. ABB kan sedan ta ett steg på medellång sikt genom att 

utforma strategier för snabb respons, kommunikation av erkännanden och ökad utförande 

grad av förbättringsinitiativen. 
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5.3  Analys  ledarskap (hälsofrämjande delar) 

I det här avsnittet analyseras förbättringsarbete under rubrikerna benchmarking gap 1,2, 4 

och 9. Avsnittet tar även upp ledarskapsstrategiernas fördelar och nackdelar under effekter 

av uppgiftsorienterat ledarskap och första linjens chefer . Inspiration till förbättringar ges 

underrubriken Analysen under detta avsnitt refererar till kapitlen 4.3 Ledarskap ABB 

Components och 4.4 Ledarskap Stora Enso. Andra referenser anges löpande i texten. I det 

här avsnittet analyseras förbättringsarbete under rubrikerna benchmarking gap 1,2, 4 och 9. 

Benchmarkinggap 2. 4 och 9 redovisar inspirationsförslag under rubriken inspirationsförslag 

på kort och medellång sikt som färdkarta för kvalitetsresan. 

5.3.1 Benchmarkinggap  1, 3 och 6 

Engagerat ledarskap mot uppgiftsorienterat ledarskap.  

Ledare har 11-16 anställda hos Stora Enso under sig mot ledare som har 40 anställda 

under sig hos ABB. 

Kvalitetsledning utifrån helhetssyn på processer hos Stora Enso mot avsaknad av hos ABB. 

 

ABB och Stora Enso skiljer sig i fokus på ledarskapet. Stora Enso har ett ledarskap som är 

överensstämmande engagerat ledarskap baserat på Lagrosen et al. (2009) och Lagrosen et al. 

(2010). Engagerat ledarskap har även kännetecken av relationsorienterat och 

förändringsorienterat ledarskap baserat på Yukl (2008). Ledare på Stora Enso arbetar med 

värderingar för att skapa förståelse och förtroende hos de anställda i förbättringsarbetet (Bp3). 

Forskultur som ledarna på Stora Enso utbildas i omfattar fem värderingar: kunden i fokus, 

resultatorientering, ansvar, människan i centrum, framtidsinriktning (Bp3). Värdeorden 

ansvar, respekt och beslutsamhet finns framtagna hos ABB men det finns i dagsläget inget 

arbete med dessa (Ip1).  Ledarna skapar även möjligheter för anställda att bidra genom att ha 

fokus på relationer och förbättringsinitiativ (Bp1).  

 

Forsledarskap handlar om att arbeta med både mjuka och hårda värden för att nå en 

framgångsrik organisation.” (Bp3 19/4) 

 

Produktionsledarna på ABB: har ett ledarskap som är jämförbart med uppgiftsorienterat 

baserat på Yukl (2008). Uppgiftsorienterat ledarskap utgör en del av ett effektivt och flexibelt 

ledarskap som också bygger på delarna relationsorientering och förändringsorientering (ibid.). 

Produktionsledarna på ABB anger att de inte har någon direkt strategi för att uppmärksamma 
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anställda. Anställda motiveras ibland med en klapp på axeln och berömmande ord vid olika 

insatser som övertid av produktionsledare på ABB. Verksamhetsutvecklingsforumen med 

extern information (konkurrenter och kunder) är ett instrument som stödjer 

produktionsledarna genom att det skapar motivation till förändringar och delaktighet på ABB 

(Ip2 och Ip10). 

 

”Arbetet funkar ju.” (Ip4 28/3) 

 

Produktionsledarna på ABB har inte heller någon explicit strategi för förändringar och 

implementeringar av nya koncept. 

 

Effekter av uppgiftsorienterat ledarskap 

Ensidig fokus på uppgiftsorientering i verksamheten leder till att ledaren bara tillmötesgår 

organisationens krav på att operativt hantera den dagliga driften (Yukl 2008). ABB har 

dilemman med implementeringen av den taktade linen i produktionen där ensidig fokusering 

på uppgiftsorienterat ledarskap är en starkt bidragande orsak hämtat utifrån Yukl (2008).  

Avsaknad av förändringsorientering skapar brister i att leda förändringar och implementera 

förändringar enligt Yukl (2008) vilket är överensstämmande med ABB:s 

produktionsledarskap. Frånvaro av relationsorientering leder däremot till brister i att skapa 

relationer, ge erkännanden, bygga ömsesidigt förtroende, att ha en positiv attityd inverkar på 

arbetsutförandet och motverka stress anger Yukl (2008).  En framgångsrik spridning, 

översättning och implementering av nya idéer kräver att förändringsagenten bland annat har 

kunskap om det sociala systemet och dess aktörer i organisationen baserat på Rogers (2003) 

och Røvik (2008).  Bristande kunskaper och förmåga att hantera det sociala systemet och dess 

aktörer leder till mindre lyckade implementeringar av nya idéer (Rogers 2003, Røvik 2008 

och Jacobson 2010). ABB ledarskap är även samstämmig med en instrumentell syn på 

anställda, som karaktäriseras av att de ses som komponenter i verksamheten baserat på 

Pettersen (2009). Ledare med instrumentell syn lägger mer fokus på teknikers förmåga att 

förbättra system och svagt fokus på individen i förbättringsarbetet vilket kritiskt tas upp av 

Pettersen (2009). Instrumentell syn är till exempel när individen ses som en kugge i 

maskineriet. Människan är den viktigaste resursen i kvalitetsarbetet lyfter Lagrosen et al. 

(2009) fram. Det beror på att kvalitetsarbetet är avhängigt att anställda utför förbättringar och 

att ledaren skapar förutsättningar för (ibid.). Engagerat ledarskap är därför avgörande för 

kvalitetsarbetet då det skapar förtroende, motivation och engagemang hos anställda till det 
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(ibid.). Förtroende skapar det engagerade ledarskapet genom hållna löften, trygghet, 

konsekvens, öppen och ärlig kommunikation (Lagrosen et al. 2009). För att skapa 

engagemang och motivation tar det engagerade ledarskapet stöd i kvalitetsvärderingar som till 

exempel ständiga förbättringar och allas delaktighet (ibid.). Modeller och tekniker utgör 

stöttande ramar för arbetet med värderingar som den engagerade ledaren bedriver i 

kvalitetsförbättringsarbetet (ibid.). Lagrosens et al. (2009) utsago stärker Stora Enso 

engagerade ledarskap men stärker inte ABB:s fokus på uppgiftsorientering.  

 

Effekter av första linjens ledarskap 

ABB och Stora Enso har även stora skillnader i första linjens ledarskap. Stora Enso:s 

arbetsledare (förstalinjens chef) har i regel ca 11-16 anställda medan ABB:s 

produktionsledare (förstalinjens chef) har 40 anställda under sig. Det finns ett undantag på 

Stora Enso genom att en arbetsledare (förstalinjens chef) på efterbearbetningen har ca 30 

underställda, vilket är i överkant då ledaren inte riktigt hinner se sina anställda (Bp1).  En 

viktig förutsättning för ledarskapet är att dessa inte har för många underställda (Johnson et al. 

(2004). Johnson et al. (2004) stärker inte ABB:s praxis med antal anställda men stärker Stora 

Enso. Har inte produktionsledarna tid att interagera med medarbetarna saknar de 

förutsättningar att influera dem enligt Hughes et al. (2008) och Backström et al. (2008) vilket 

är i linje med ABB:s förutsättningar. Produktionsledarna efterfrågar mer tid till att vara 

närvarande i produktionen för att vara visuella och tillgängliga för de anställda.  

”Det blir lite stick här och där.” (Ip5 28/3) 

 

Produktionsledarna på ABB anger även att de inte har förutsättningar att arbeta långsiktigt 

eller att åtgärda störningar. Det är lite av en samvetsfråga om alla ledare på ABB har 

tillräckligt med tid för att arbeta långsiktigt och skapa delaktighet (Ip10).  Bristande 

satsningar på resurser för kvalitetsledningsarbete är ett kännetecken för den lägsta 

kvalitetsnivån på Dale et al. (1997) skala. Förutsättningarna för ledarskapet ses inte som något 

dilemma då det finns indikationer på att verksamheten går bra på ABB genom låga sjuktal och 

lönsamhet (Ip10). Individer som upplever sig ej ha resurser eller möjligheter att utföra ett visst 

arbete inte heller kommer att engagera sig i det, fastän de har en gynnsam inställning till 

arbetet och tror att andra skulle godkänna det (Ajzien 2005). Detta leder till försämrat 

engagemang hos produktionsledarna baserat på Ajzien (2005). Företagsledningen på de två 

lägsta kvalitetsnivåerna behöver insikter i och en förståelse för att förbättringsverksamheten 
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måste prioriteras och förbättringar erkännas för att möjliggöra kvalitetsresa från de två lägsta 

kvalitetsledningsnivåerna till en högre nivå eftersom den har brist på det (Dale et al. 1997). 

För att nå de höga kvalitetsnivåerna behöver även alla ledare ha en helhetssyn på kvalité och 

främja förbättringsinitiativ aktivt (ibid.) Detta är i enlighet med Stora Ensos praxis men inte 

med ABB:s. Røvik (2008) anger att översättning (spridning) av kvalitetsarbete handlar om 

mycket mer än bara transport av ett objekt eftersom det gäller idémässig representation. 

Kvalitetsarbete är även en idé som ledare behöver skapa förtroende för och språkliggöra samt 

konkretisera för anställda och leverantörer att få till stånd en framgångsrik implementering 

baserat på Røvik (2008). ABB praxis stärks inte av Røvik (2008) men däremot Stora Ensos. 

Lagrosen et al. (2009) betonar att individers upplevelser, tankar och känslor för 

förbättringsarbetet är styrande för att det ska skapas ett engagemang för det.  Detta leder till 

att ledarna genom ett engagerat ledarskap behöver skapa ett förtroende för det hos individerna 

för att det ska bli framgångsrikt framhåller Lagrosen et al. (2009),vilket är i linje med Stora 

Enso praxis. Kvalitetsledning bygger på helhetssyn på kvalité och ett förbättringsarbete som 

genomsyrar organisationen med stöd av tekniker, modeller och kvalitetsvärderingar som 

engagerat ledarskap enligt Lagrosen et al. (2009) vilket är överstämmande med Stora Ensos 

förfaringsätt på nivå fem. Kvalitetsledning är ett stort steg som ABB kan påbörja på lång sikt i 

färden mot den höga nivå som Stora Ensos uppnått på Dale et al. (1997) kvalitetsskala. Detta 

för att kvalitetsledning med helhetssyn på kvalité i alla processer ställer krav på en idémässig 

omställning hos ABB med stöd i Lagrosen et al. (2009) och Dale et al. (1997) samt Røvik 

(2008). Steget innebär att ABB utvecklar en helhetsstrategi som omfattar ett 

kulturförändringsarbete med värderingar, modeller och tekniker, som stöttas av ett engagerat 

ledarskap samt systematiskt ständigt förbättringsarbete grundat på Lagrosen et al. (2009).  

 

Inspirationsförslag på kort och medellång sikt som färdkarta för kvalitetsresan 

Inspirationsförslag på kort, medellång och lång sikt kommer författaren att ge för att 

överbygga den stora skillnaden mellan ABB:s  och Stora Ensos kvalitetsledningsnivå på Dale 

et al. (1997) kvalitetskala. Rogers (2003) anger att organisationer behöver få insikter i mer 

verkningsfulla sätt att hantera verksamheten på innan idéer antas.  

 

Start av kvalitetsresan. ABB:s kvalitetsresa mot högre kvalitetsnivåer startas genom att 

benchmarkingen inspirerar företagsledningen och ledarna till att anta ett en helhetssyn på 

kvalitetsledning för att leda verksamheten på ett mer verkningsfullt och förbättrat sätt baserat 



   
Personal- och arbetslivsprogrammet   
PA 2004 - Examensarbete inom Personal och arbetsliv, 30 hp, Vt. -11  Maria Daniels 

 

 90 

på Rogers (2003). Företagsledningen behöver prioritera förbättringsverksamheten för att 

möjliggöra en resa från nivå ett och två till nivå tre på kvalitetsskalan (Dale et al. 1997). 

 

Nivå ett till nivå två i kvalitetsresan. För att stimulera kvalitetsresan kan företagsledning och 

ledare på ABB anta ett inspirationsförslag på kort sikt för att explicit initiera ett stöd för 

förbättringsverksamheten byggt på Dale et al. (1997). Detta inspirationsförslag ansluter till 

första steget som vidtas i resan mot nivå två (se analysen 5.2  av förbättringsarbetet). Ett annat 

inspirationsförslag på kort sikt som ABB kan ta är att stödja produktionsledarskapet genom att 

utforma stödstrukturer som balanserar stress och engagemang för dem i arbetet enligt ISM 

(rapport 9 2010) hämtat från Dellve, Wikström, Tengeling och Arman (2010) och Kihlman, 

Tengelin, Eklöf, Wikström& Dellve (2010). Att nå Stora Ensos vunna nivå fem på 

kvalitetsskalan för ABB krävs att alla ledare på affärsenheten antar en kvalitetsledning baserat 

på engagerat ledarskap och en helhetssyn på kvalité baserat på Lagrosen et al. (2009) och 

Dale et al. (1997). Inför denna resa behöver ABB skapa förutsättningar genom mellansteg 

från det uppgiftsorienterat ledarskap som affärsenhetens första linjechefer bedriver för att 

uppnå Stora Ensos engagerade ledarskap och kvalitetsledning. Mellansteg som ABB kan ta på 

kort sikt är att hantera produktionsledarskapets resurser på ett mer verkningsfullt sätt genom 

att skapa förutsättningar för dem att även bedriva relationsorienterat samt 

förändringsorienterat ledarskap, för att möjliggöra ömsesidigt förtroende, samarbete och 

arbetstillfredsställelse vilket även reducerar stress utgått ifrån Yukl (2008). Detta behövs för 

att produktionsledarna ska få till stånd ett engagemang för förbättringsarbetet hos anställda 

baserat på Lagrosen et al. (2009). Detta steg stödjer förbättringsarbetet och stärker hälsan hos 

individerna grundat på Lagrosen et al. (2009) och Yukl (2009). ABB kan genom att frigöra 

resurser skapa förutsättningar för ett mer nyanserat och balanserat produktionsledarskap 

genom att utse samordningsledare eller tillsätta en biträdande produktionsledare till varje 

produktionsledare med stöd i Bp1, Johnsson et al (2004) och Yukl (2008).  

 

Nivå två till nivå tre i kvalitetsresan. Nästa steg som ABB rekommenderas att ta ställer krav 

på att alla ledare på ABB arbetar för att höja statusen för förbättringsarbetet i organisationen 

genom att explicit prioritera förbättringsverksamheten och ge erkännanden för 

förbättringsverksamhet. Detta inspirationsförslag ansluter till andra steget som vidtas i resan 

mot nivå tre i analysen 5.2 av förbättringsarbetet. 
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Nivå tre till nivå fyra i kvalitetsresan. Steget mot engagerat ledarskap kan ABB därefter ta på 

medellång sikt eftersom det behöver stödjas av interaktion med anställda utifrån Backström et 

al. (2009) och med grund i ett aktivt systematiskt förbättringsarbete som stöttas av alla ledare 

med utgångspunkt i Dale et al. (1997) och Lagrosen et al. (2009). Detta är även ett 

inspirationsförslag på medellång sikt som bygger på det föregående och tas i steg tre mot nivå 

fyra på kvalitetsskalan baserat på Dale et al. (1997). 

 

Nivå fyra till nivå fem i kvalitetsresan. Detta är ett steg på lång sikt som alla ledare på ABB 

tar genom att anta en kvalitetsledning baserat på engagerat ledarskap och en helhetssyn på 

kvalité baserat på Lagrosen et al. (2009) och Dale et al. (1997).  

 

5.4 Sammanfattning av analysen 

Under denna rubrik sammanställs en kort sammanfattning av inledande analys och analys av 

förbättringsarbete och ledarskap. 

 

Inledande analysarbete 

Det inledande analysarbetet visar att Stora Enso har en kvalitetsledning med helhetssyn på 

förbättringsarbete och första linjens ledare bedriver ett engagerat ledarskap som skapar 

motivation, sammanhang och minskar stress. ABB däremot saknar kvalitetsledning med 

helhetssyn på förbättringsarbete och första linjens ledare bedriver uppgiftsorienterat 

ledarskap. Ovanstående ledarskapsskillnader mellan organisationerna leder till betydande 

skillnader i förbättringsarbete. Stora Enso bedriver ett proaktivt förbättringsarbete på nivå fem 

medan ABB Components bedriver ett reaktivt arbete i på lägsta nivån (Jämförelse Dale et al. 

1997 och Lagrosen et al. 2009).  Följden blir betydande skillnader i praxis mellan 

organisationerna som ställer krav på att de bör överbryggas av inspirationsförslag på kort, 

medellång och lång tid. 

 

Förbättringsarbete  

 Stora Ensos förbättringsarbete leder till kvalitetsvinster och ABB:s praxis medför 

kvalitetskostnader. Fördelen med förbättringsarbetet hos ABB är att ISO 9000 skapar 

legitimitet, men det kan bli till nackdel om intressenterna till affärsenheten anser att det inte 

uppfyller deras krav på det. Denna legitimitet motsäger inte ytterligare arbete med 

förbättringsarbete hos ABB. Nackdelarna med ABB:s reaktiva förbättringsarbete är enligt 
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analysen att det för med sig dilemman som omarbetning, ökade arbetskostnader, slöseri med 

avsyning och leveransproblem för verksamheten. Analysen visar även att förbättringsarbetet 

genererar dilemman som motivationsproblem, förändringsovillighet, bristande 

arbetsutförande samt långvarig stress hos anställda. Långvarig stress kan i en förlängning 

även leda till bristande förmåga hos anställda och ledare att förverkliga arbetsmässiga mål. 

Analysen visar att förbättringsarbetet behöver prioriteras och att förbättringar behöver vidtas 

för att förhindra att ovanstående situation genererar fortsatta kvalitetsbrister hos ABB. 

Förbättringsförslag har genererats i kapitel 6 till ABB på kort, medellång och lång tid för att 

nå den höga kvalitetsutvecklingsnivån som Stora Enso har i dag. Startar ABB inga 

förbättringsinitiativ så stannar affärsenheten kvar på nuvarande lägsta 

kvalitetsutvecklingsnivå enligt klassificeringen (Jämförelse Dale et al. 1997). Analysen visar 

att den lägsta kvalitetsnivån som ABB i dag befinner sig på leder till fortsatta kvalitetsbrister 

hos affärsenheten.  

 

Ledarskap  

 Fördelarna med uppgiftsorienterat ledarskap är att det har fokus på effektivitet, processer, 

prestationer och problemlösning vid störningar för att öka produktivitet och minska kostnader 

(Yukl 2008). Nackdelen med en stark fokusering på uppgiftsorienterat ledarskap är att det 

motverkas av avsaknaden av relationsorienterat och förändringsorienterat ledarskap. 

Uppgiftsorienterade ledarskapet hos ABB skapar därför inte förutsättningar för 

produktionsledare att influera medarbetaren då det saknas förutsättningar för den interaktiva 

processen mellan dessa. Detta leder till att produktionsledarskapet hos ABB inte har möjlighet 

att bygga förtroende och engagemang för förbättringsarbetet. Det skapar även brister i 

kvalitetsarbetet eftersom produktionsledarna saknar förutsättningar att skapa motivation och 

engagemang för det hos anställda (Jämförelse Lagrosen et al. (2009). Ledarna saknar även 

förutsättningar för att reducera stress och stärka resursen hälsa hos anställda (Yukl 2008). 

ABB:s ledning har kännetecken på bristande engagemang för kvalité på Dale et al. (1997) 

kvalitetsskala. Analysen visar på att kvalitetsvinster finns att hämta för ABB om förbättringar 

startar, men fortsätter ovanstående situation, blir följden fortlevda kvalitetsbrister hos 

affärsenheten. Analysen av kvalitetsledning och ledarskap genererar inspirationsförslag i kort, 

medellångt och lång tidsperspektiv. Inspirationsförslagen syftar till att ge ABB en stegvis 

färdplan från den nivå som affärsenheten befinner sig på mot de höga kvalitetsnivåer Stora 

Enso uppnått på kvalitetsskalan enligt Dale et al. (1997). 
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6. Inspirationsförbättringsförslag 
Detta kapitel tar upp inledning och inspirationsförbättringsförslag på kort, medellång och 

lång sikt till ABB utifrån analysen gällande förbättringsarbete och ledarskap. 

Inspirationsförbättringsförslagen grundas på analys Kapitel 5.2 och 5.3. 

 

6.1 Inledning 

ABB innehar den lägsta nivån och Stora Enso innehar nivå fem som utgör den näst högsta 

nivån på Dale et al. (1997) kvalitetsresa. Inspirationsförslagen till förbättringar baseras på 

Dale et al. (1997) kvalitetsresa med sex utvecklingsnivåer i kvalitetsarbetet, som visar vad 

organisationer behöver stärka för egenskaper på respektive nivå för att nå nästa.  De olika 

kvalitetsnivåernas karaktäristiska egenskaper ger ABB en förståelse och ett stöd för vilka steg 

som krävs för att nå Stora Ensos höga kvalitetsnivå. Lagrosen et al. (2009) förtydligar Dale et 

al. (1997) kvalitetsnivåer med att ange hur organisationerna arbetar med tekniker, modeller 

och värderingar på respektive nivå. Inspirationsförslag är rekommendationer att genomföra på 

sikt och har kort sikt har en början på en gång, medellång sikt har en början om ett och ett 

halvt år och lång sikt har en början från tre år. Utvärdera kontinuerligt alla processer och 

handlingsplaner för att möta framtida behov.  Tidsangivelserna är endast rekommendationer, 

vilka kan komma att förändras hos ABB eftersom organisationer tar olika lång tid på sig att 

färdas till olika kvalitetsnivåerna utifrån Dale et al. (1997).  

 

6.2 Inspirationsförslag på kort sikt 

 

 Kvalitetsresan (se Kapitel 3.6) nivå ett till nivå två på Dale et al (1997) skala  

1. Inspirationsförslag gällande kvalitetsutveckling är byggda på från Dale et al. (2007) 

kvalitetsskala och Bp1 (Stora Enso)(Se analysen Kapitel 5.2 ). 

Ansvarig: Produktionsledare och alla ledare. Åtgärd: Börja arbeta med ständigt 

förbättringsarbete. Stegen nedan anger i vilken ordning som dessa ska åtgärdas i detta 

steg. 

 Alla ledare initieras till att aktivt och explicit stödja förbättringsverksamheten. 

 Produktionsledare och andra ledare börjar åtgärda störningar. Ägare till störningarna utses 

för att säkerställa att dessa åtgärdas. För att skapa motivation för vidare förbättringsarbete 
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så är det av vikt för ledare att åtgärda mindre och större irritationskällor hos anställda 

omgående. 

  Ledare behöver även synliggöra anställda genom småprat och efterfråga positiva resultat 

för att balansera den probleminriktade synen. 

 Företagsledningen aktiverar här redan uppsatt förbättringsprogram på ABB som följer: 

Verksamhetsutvecklingsprogram (ISO 9000). Företagsledningen behöver lösgöra resurser 

för förbättringsarbetet som tid och förutsättningar. För att lean delarna ska fungera så 

behöver affärsenheten upprätta en stabil plattform för förbättringsarbetet, vilket görs 

genom att åtgärda störningar systematiskt. Handlingsplan för att kunna utföra intentionen 

med förbättringsarbetet skapas i detta skede. 

  Produktionsledare och andra processledare initierar ett arbete med att genomföra 

anställdas förbättringsinitiativ så snart det är möjligt för att skapa vidare motivation i 

förbättringsarbetet. I detta arbete är det viktigt att ledarna ger anställda erkännanden för 

lämnade förbättringsförslag. 

 

2. Inspirationsförslag gällande ledarskap baserat på Yukl (2008) Johansson et al.(2004) och 

Bp1 (Stora Enso)(Se analysen Kapitel 5.2 och 5.3). 

Ansvariga: Högsta ledningen.   Åtgärd: Skapa förutsättningar för kvalitetsarbetet och ett 

mer verkningsfullt ledarskap. 

 Tillsätta resurser för att produktionsledarna ska kunna bedriva ett mer verkningsfullt 

ledarskap och funktionell produktionsverksamhet med tid för att åtgärda störningar 

permanent. Detta krävs för att skapa förutsättningar för ständigt förbättringsarbete och 

motivera personal genom två olika inspirationsförslag: 

o Biträdande produktionsledare: sök och utse en biträdande produktionsledare till var 

och en av de tre produktionsledarna.  

o Samordningsledare: sök och utse samordningsledare med personalansvar och 

arbetsledaransvar istället för samordnare för varje arbetsgrupp.  

 Fokus på att arbeta med relationsorienterat och förändringsorienterat ledarskap för att 

skapa ett mer balanserat ledarskap som främjar förbättringsarbetet och stärker hälsan hos 

anställda. 

 

3. Inspirationsförslag gällande hälsa från Angelöw (2010)(Se analysen kapitel 5.2). 

Ansvarig: Alla ledare främst de med personalansvar.   Åtgärd. Stärk hälsan hos anställda.  
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 Ledare behöver skapa socialt stöd för de anställda och uppmuntra goda vanor och införa 

systematisk arbetsglädje genom att efterfråga och lyfta fram positiva resultat samt 

beteenden i alla lägen.  

 

4. Inspirationsförslag gällande ledarskap baserat på ISM rapport 9 (2010) (Se analysen 

Kapitel 5.3).  

Ansvarig: Högsta ledning.   Åtgärd: Stärk ledarskapet 

 Företagsledningen behöver skapa stödstrukturer för ledarskapet som balanserar stress och 

engagemang i arbetet. 

 

5. Inspirationsförslag gällande översättning och spridning av förändringar utifrån Rogers 

(2003) och Røvik (2008)(Se analysen Kapitel 4.2). 

Ansvariga: Alla ledare.   Åtgärd: Implementerings och förändringskunskap. 

 Ledare behöver inhämta kunskap i översättningsstrategi (se Rurbrik 2.2.6) av idéer och 

praxis för att säkerställa efterfrågat resultat vid implementering av organisationskoncept 

som lean i verksamheten på ABB. 

 

6.3 Inspirationsförslag på medellång sikt 

 

 Kvalitetsresan nivå två till nivå tre: 

1. Inspirationsförslag gällande kvalitetsutveckling är byggda på Lagrosen et al. (2009)  och 

på Dale et al.(1997)(Se analysen Kapitel 5.2). 

Ansvariga: Alla ledare.   Åtgärd: Kvalitetsutveckling. Stegen nedan anger i vilken ordning 

som dessa ska antas i detta förslag. 

 Alla ledare arbetar för att höja statusen på förbättringsarbetet genom att explicit prioritera 

förbättringsverksamheten och ge erkännanden för förbättringsarbetet. Produktionsledare 

och processledare belönar anställda genom erkännanden, biobiljetter, snabb feedback och 

genomförande av förslag. Ledarna kan ge anställda erkännanden formellt genom olika 

tillställningar och direkt med uppskattning och synliggör detta inför individens 

arbetsgrupp. Det är viktigt att ledarna ger tydliga förklaringar varför om vissa 

förbättringsinitiativ inte är genomförbara för att bevara anställdas motivation för 

förbättringsarbetet.  
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 Utforma en strategi med helhetssyn på förbättringsverksamheten för att åtgärda 

brandkårsorganisationen på ABB, för att kunna bedriva både kortsiktigt och långsiktigt 

förbättringsarbete. För att få till stånd en proaktiv syn på problemlösningar ställs krav på 

en balanserad resultatsyn av både kortsiktiga och långsiktiga mål på resultatet hos 

företagsledningen. Detta genererar ett stabilt förbättringsarbete i verksamheten på ABB.  

 Utbilda all personal i ständigt förbättringsarbete.  Öppen kommunikation i affärsenheten 

om vilket ansvar var och en har utifrån sin respektive roll. Det är viktigt att alla både 

ledare och anställda får samma förståelse för arbetet och vilka fördelar det ger. Ledningen 

behöver här få en förståelse för att de också måste följa samma premisser som de ålagt 

personalen. 

  Utarbeta vidare ett långsiktigt utbildningsprogram för hela företaget för att befästa 

förbättringsarbetet.  

 Fullfölj intentionerna med VU-arbetet samt daglig styrning. Modeller, verktyg och 

tekniker måste användas av ledare på ett strategiskt och systematiskt sätt för att generera 

effekt och nytta på ett framgångsrikt sätt.  

 Ge erkännande för det ständiga förbättringsarbetet som pågår och de förslag som har 

genomförts. Kommunicera ut detta genom utvalda ledningspersoner, till verksamhetens 

olika delar konsekvent och tydligt.  Skapa förutsättningar för snabb respons samt hög 

utförandegrad.  

 Utarbeta plan för hur processer ska bli rätt från början i verksamheten genom att utse 

ansvariga.  

 En strategisk ram skapas för att stödja förbättringsarbetet och sprida det i organisationen 

utifrån tekniker, modeller och värderingar. Utarbeta en handlingsplan för hur modeller, 

tekniker och värderingar ska stödja varandra och skapa förutsättningar för ett proaktivt 

och framgångsrikt förbättringsarbete nu och framöver. Den syftar till att påverka 

organisationsstrukturen samt interna relationer genom att börja bygga förtroende för 

förbättringsarbetet.  

2. Inspirationsförslag gällande översättning och spridning av förändringar utifrån Rogers 

(2003) och Røvik (2008)(Se analysen Kapitel 5.2). 

Ansvariga: Högsta ledningen och nedåt.  Åtgärd: Översättnings och spridningsstrategi. 

 Utveckla strategi för överföring av idéer .  Det behövs för att få till stånd en framgångsrik 

överföring av idéer men även för att foga samman olika koncept och få efterfrågade 

effekter i verksamheten hos ABB.  
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 Utveckla översättningskompetens inom affärsenheten hos alla ledare och anställda med 

länkande funktioner i verksamheten.  Det är av vikt att dessa har kunskaper och insikter i 

hur olika koncept sprids och översätts på bästa sätt för att få en framgångsrik 

implementering av olika förbättringar.  

 

 Kvalitetsresan nivå tre till nivå fyra 

1. Inspirationsförslag gällande kvalitetsutveckling och ledarskap är byggda på Lagrosen et 

al.(2009) och Dale et al.(1997) (Se analysen Kapitel 5.2 och 5.3). 

Ansvariga: Alla ledare. Åtgärd: Kvalitetsutveckling och ledarskap.  

Stegen nedan anger i vilken ordning som dessa ska antas. 

 Fokus är att alla ledare på organisationens olika nivåer arbetar med att inta en proaktiv 

ledarstil och undanröjer rädsla samt misstänksamhet mot förbättringsarbetet, genom ett 

transparent och konsekvent förfaringssätt, baserat på ett engagerat ledarskap. Säkerställ att 

ledarna har förutsättningar att samspela med anställda i ett aktivt systematiskt 

förbättringsarbete.  

  Möjliggör förutsättningar för allas bidragande i förbättringsarbetet och det systematiska 

förbättringsarbetet, med fokus på att få rätt från början i processer.  Fokusera på framtida 

och akuta problem. Förbättringsarbetet ska omfatta alla avdelningar samt att alla 

ledningsnivåer vet sitt ansvar i det arbetet. Centralt här är att ledningen stödjer 

förbättringsarbetet på värderingar, tekniker och modeller. Detta skapar en stabil och 

konkret förbättringsgrund för ABB att utgå ifrån i arbetet med kulturförändring.         

 Utarbeta handlingsplaner för att bedriva kvalitetsledning baserat på ett engagerat 

ledarskap.  

 

6.4 Inspirationsförslag på lång sikt 

 

 Kvalitetsresan nivå 4 till nivå 5 

1. Inspirationsförslag gällande kvalitetsutvecklingsarbete är baserade på Dale et al.(1997) 

och Lagrosen et al. (2009)(Se analysen Kapitel 5.2 och 5.3).  

Ansvariga: Högsta ledningen och nedåt.  Åtgärd: Kvalitetsutvecklingsarbete.  

 Fokus på att befästa det systematiska förbättringsarbetet i organisationen och det 

engagerade ledarskapet genom ett kulturellt förändringsarbete grundat på 

kvalitetsvärderingar, tekniker och modeller. Här fortsätter alla ledare arbetet med 
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kvalitetsledning (ledarskapskultur) med fokus på interna och externa kunder där 

förtroende skapas genom kvalitetsvärderingsarbete och systematiskt ständigt 

förbättringsarbete och förslagsverksamhet. Kvalitetsvärderingsarbetet behöver utvecklas 

så att en förståelse för interna och externa kundfokuserade förbättringar skapas hos både 

ledare och anställda. 

 Handlingsplaner utformas för att säkerställa en låg nivå av störningar genom kontroll av 

processer. 

  Alla ledare arbetar vidare med den uppskattande förändringsstrategin för att få en robust 

och förändringsuthållig organisation. Handlingsplan där anställda arbetar mot hur det är 

när det är som bäst. Ledarna arbetar med att bygga förtroende, engagemang och 

förutsättningar för alla att bidra. 

 

7. Framtida forskningsområden och benchmarking 
Under denna rubrik redovisas framtida forskningsområden och benchmarkinggap som inte 

kunde genomföras på ABB till framtida benchmarking. 

 

Hälsoprocessen som inte kunde genomfördes på ABB lämnar författaren till framtida 

forskning. Några benchmarkinggap som inte analyserats av författaren lämnas även det till 

framtida forskning och anges nedan: 

Benchmarkinggap förbättringsarbete 

Stora Enso  ABB Components  

Extern och intern revision (egna och 

utomstående) 

Extern revision vid certifiering (egna) ISO 

9000 

Ett intressant framtida forskningsområde kan vara att vidare utforska hur uppskattande 

förändringsstrategi kan främja hälsa, kvalitetsledning och efterfrågat resultat hos 

organisationer.
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Bilaga 1 

Intervjufrågor gällande benchmarking till Karlöf Consulting AB 

 

Ämnesstolpe benchmarking 

 

Exempel på frågor följer nedan: 

1. Vad benchmarkar ni? 

2. Hur gör ni en benchmarking studie? 

3. Beskriv erat tillvägagångssätt? 
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Bilaga 2  

Identifiering av processförbättringsområden hos ABB Components med HR-chef och en 

produktionsledare. 

 

Exempel på frågor följer nedan: 

 Vilka angelägna områden vill ni belysa 

 Hur arbetar ni med det? 

 Praktiskt? 

 Strategi 

 Vad vill ni veta? 
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Bilaga 3 

Identifiering och utveckling av processförbättringsområden hos ABB Components med 

produktionschef och produktionsledare. 

 

Ämnesstolpar ledarskap (hälsofrämjande delar) och förbättringsarbete. 

 

Exempel på frågor följer nedan: 

 Hur arbetar ni med detta område? 

 Praktiskt? 

 Strategi? 

 Vad vill ni veta? 
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Bilaga 4 

Intervju med produktionsanställda på ABB Components 

 

Ämnesstolpe: verksamhetsutveckling 

 

Exempel på frågor följer nedan: 

 Berätta kort 

 

Ämnesstolpe: dagligstyrning 

 

 Berätta kort 

 

Ämnesstolpe: produktionsförändring 

 

Exempel på frågor följer nedan: 

 Berätta kort 
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Bilaga 5 

Intervju med chef på ABB Components med strategiskt ansvar gällande kvalitetsarbete. 
 

Ämnesstolpe kvalitetsarbete 

Exempel på frågor följer nedan: 

 

1. Beskriv lite historiskt om ert kvalitetsarbete? 

        - vem har ansvar och varför (hur ser ansvarsgången ut för kvalitetsarbetet)? 

2.       Hur har arbetet förändrats över tid? 
         -hur då? 

3.       Vilken strategi har ni när det gäller kvalité? 

        -motivera (varför)? 
        -hur påverkar detta det praktiska arbetet (fördelar och nackdelar: resultat) ? 

4.   Hur ser era framtida strategier för kvalitetsarbetet ut? 

5.    Hur ser kraven ut som ställs på ert kvalitetsarbete? 

6. Här kan ni göra tillägg till ovanstående ämne som ni känner behöver lyftas för att 

nyansera det vidare? 

7. Hur ser du på ledarskapet i detta arbete? 

8. Produktionsledarskapet förutsättningar? 
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Bilaga 6 

Här redovisas frågeställningar till Stora Enso gällande ledarskap och förbättringsarbete 

 

Ämnesstolpe ledarskap (hälsofrämjande delar). 

 

Exempel på frågor följer nedan: 

 

 Berätta om er ledarskapsstrategi? 

 

 Berätta om hur ni arbetar som ledare? 

 Hur arbetar du med att främja hälsa i ert ledarskap? 

 

 Vad vill du lyfta fram?  

 

 

Ämnesstolpe förbättringsarbete (delaktighet) 

 

Exempel på frågor följer nedan: 

 

 Hur ser er förbättrings strategi ut över tid (historiskt, nu och framöver)? 

 Internt och externt? 

 

 Hur arbetar du med förbättringsarbete? 

 Hur arbetar du med att skapa delaktighet? 

 Hur arbetar du med bruksattityder? 

Konkreta ex från underlaget gällande dilemman med: 

 Med störningar som startar från leverantörer  

 Återkommande störningar  

 Attityder  

 

Exempel på frågor följer nedan: 

 

 Hur skulle du arbeta med detta? 
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Bilaga sju 

Ämnesstolpe ledarskap (hälsofrämjande delar). 

 

Exempel på frågor följer nedan: 

 

 Berätta om er ledarskapsstrategi? 

 

 Hur arbetar du med att främja hälsa i ert ledarskap? 

 

 Vad vill du lyfta fram?  
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Bilaga åtta 

 

Ämnesstolpe förbättringsarbete (delaktighet) 

 

Exempel på frågor följer nedan: 

 

 Berätta om er förslagsverksamhet 

 Hur arbetar du med att skapa delaktighet? 

 

 

 

 

 


