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Sammanfattning 
Syftet med examensarbetet var att med utgångspunkt i ett konkret exempel, beskriva hur 

företag kan organisera verksamheten för att ta till vara på de anställdas outnyttjade kreativitet. 

Materialet i examensarbetet kan mycket väl tillämpas och användas i andra organisationer än 

den studerade organisationen Ica DE Borlänge. Dock bör beaktande tas till den specifika 

kontexten som föreligger vid implementeringen av materialet. 

Med stöd av den teoretiska referensramen visar resultaten av analysen ett behov av en ny 

organisationsstruktur med tydliga roller och nya belöningssystem. Den studerade 

organisationen är en lärande organisation där ett medarbetarengagemang söker främjas. 

Genom en ny organisationsstruktur med tydliga roller ökar detta medarbetarengagemanget 

och fler genomförda förbättringar genomförs snabbare, vilket bidrar till att de anställdas 

outnyttjade kreativitet tillvaratas på ett framgångsrikt sätt. De nya belöningssystemen flyttar 

fokus till medarbetarengagemanget och förbättringsarbetet, vilket främjar ett genomsyrande 

Lean-tänkande i organisationen. Belöningssystemen skapar även jämnare produktionsflöden 

som höjer arbetssäkerheten, ökar produktionskvalitén, minimerar stress samt skapar goda 

förutsättningar för att beräkna personalbemanningen. 

Kvalitativa metoder har använts för datainsamlingen. Dessa utfördes genom en förstudie och 

en fallstudie. Fallstudien bestod utav bakgrundsintervjuer, en intervjustudie samt en 

observation. 

Det empiriska materialet visar att organisationen arbetar med ett omfattande 

förbättringsarbete i alla organisatoriska nivåer. Både chefer och medarbetare har viljan och 

ambitionen att få till ett framgångsrikt förbättringsarbete, men trots flera års arbete med Lean 

efterfrågas ändå mer tid, bättre organisationsstruktur samt en sambandskoordinatör med 

specialistkompetens som driver förbättringsarbetet framåt. Empirin ger en viss indikation på 

att förbättringsverksamheten har anpassats och organiserats till den befintliga 

organisationsstrukturen. Förbättringsarbetet torde bli mer framgångsrikt om verksamheten 

anpassas och organiseras utefter de anställdas outnyttjade kreativitet istället. 

I summering av slutsatsen åskådliggörs två centrala variabler som kan bidra till långsiktiga 

framgångar i arbetet med att tillvarata de anställdas outnyttjade kreativitet. En ny 

organisationsstruktur med tydliga roller som fokuserar på förbättringsarbetet samt nya 

belöningssystem för inlämnade förbättringsförslag, skulle vara av stor betydelse för ett 

långsiktigt medarbetarengagemang i en framgångsrik organisation.  



Summary 

The purpose of this master thesis was with the basis of a concrete example, describe how 

companies can organize the activity to take advantage of employees' untapped creativity. 

The material in the thesis may well be applied and used in other organizations than the studied 

organization Ica DE Borlänge. However, this content should be taken with care of the specific 

context that exists with the implementation of the material. 

With the support of the theoretical framework, the results of the analysis is showing a need for 

a new organizational structure with clear roles and a new reward system. The studied 

organization is a learning organization where employee engagement is promoted. With a new 

organizational structure with clear roles, this will increases employee engagement and more 

continuous improvements are implemented faster, which contributes to recovered employees' 

untapped creativity more successfully. The new reward system moves the focus to employee 

commitment and improvement work, which promotes a pervasive Lean approach in the 

organization. Reward systems also creates smoother production flows that increase work 

safety, increase production quality, minimize stress, and creates favorable conditions for the 

staff manning. 

Qualitative methods were used for data collection. These were conducted by a feasibility 

study and a case study. The case study consisted of background interviews, an interview and 

an observation. 

The empirical data shows that the organization is working on a comprehensive improvement 

in all organizational levels. Both managers and employees have the will and ambition to be 

successful of the improvements, but despite several years of work with Lean there is still a 

demand of more time, better organizational structure and an associated coordinator with 

specialized expertise that drives improvement process forward. The empirical data provides 

some indication that improvement activity has been adapted and organized to the existing 

organizational structure. The improvement work will be more successful if the business 

aligned and organized along the employees' untapped creativity instead. 

In summation of the conclusion it illustrates two key variables that may contribute to a long-

term success in efforts with the employees' untapped creativity; a new organizational structure 

with clear roles which focus on improvement work, and new reward system for submitting 

suggestions for improvements. 
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1. Inledning, bakgrund och problemdiskussion 
1.1. Inledning och bakgrund 

Sedan termen ”Lean Production” grundades på 1950-talet av Toyota inom bilindustrin i 

Japan, har dess tekniker och processer utvecklats under åren. Definitionen av Lean Production 

har varierat genom åren eftersom det har använts på olika sätt sedan starten. Hines, P., 

Holweg, M. & Rich, N (2004) beskriver ”Lean i en organisation”, som synonymt med en 

”implementerande organisation med framtida utvecklingar”. Författarna ger en beskrivning 

utav en approach, eller framtoning som det betyder på svenska (ibid.). Bhasin & Burcher 

(2006) betraktar istället Lean som en filosofi eller ett helhetskoncept medan Petersson, P., 

Olsson, B., Lundström, T., Johansson, O., Broman, M., Blücher, D. & Alsterman, H. (2012) 

förespråkar Lean som ett förhållningssätt för en organisation. Peterson, m.fl. (2012) menar 

dessutom att Lean Production används mer sällan under 2000-talet. Enligt deras utsagor 

används benämningen Lean uteslutande nuförtiden för att undvika missförstånd om att det 

enbart går att tillämpa Lean inom tillverkande verksamheter (ibid). 

Utgångspunkten för Lean är att det finns en eller flera kunder som ett eller flera behov som 

ska tillfredsställas. Genom att förstå vilka behov som finns, bidrar detta till skapa rätt 

förutsättningar, att verksamhetsutvecklingen går åt rätt håll samt att värdet för kunden ökar. 

Målet och strävan inom Lean är däremot att eliminera samtliga slöserier, det vill säga ta bort 

de aktiviteter som inte ger något värde för kunden (Petersson m.fl., 2012). Toyota har 

identifierat sju huvudtyper av slöserier: 

1. Överproduktion av enheter är det värsta slöseriet av alla eftersom det orsakar flera 

andra slöserier. 

2. Väntan på att något ska hända. 

3. Onödiga transporter eller förflyttningar av till exempel material. 

4. Överarbete eller felaktig bearbetning. Mer arbete utförs än vad som krävs av kunden. 

5. Överlager. Det är mer i lager än vad som behövs. 

6. Onödiga arbetsmoment. Medarbetarna utför onödiga rörelser i sitt arbete. 

7. Defekter. Omarbete och reparationer tillför inget extra värde (Liker, 2009). 

Inom Lean har Toyota även tagit fram fjorton principer att förhålla sig till. Dessa principer är 

de grundläggande tankesätten inom Lean. Till exempel innebär en princip att 

arbetsbelastningen ska jämnas ut, för att bidra till minskad överbelastning av personalen samt 



2	
	 	

eliminering av ojämnheter i produktionsscheman. Enligt en annan princip ska ledare utvecklas 

inom företaget hellre än att anställas utifrån. Anledningen är att ledare måste förstå det 

dagliga arbetet i detalj, förstå Lean i praktiken samt vara en förebild för företagets filosofi och 

affärsmetoder (Liker, 2009).  

Förståelsen av Lean-principerna samt förståelsen av vad som är värde för kunden är 

avgörande för en framgångsrik Lean-organisation. Högsta ledningens främsta uppgift är 

således att träna hela organisationen i detta (Petersson m.fl., 2012). Det bör dock beaktas att 

det redan vid införandet av Lean i en organisation är av stor vikt att tänka igenom hur 

organisationsstrukturen ska se ut. Enligt Zarbo (2012) föreligger det en risk att det bli kaos 

utan tydlig struktur, eftersom många individer får nya befogenheter. Resultat som vanligtvis 

uppnås i en Lean-organisation är positiva, som t.ex. friskare personal, högre kvalitet och 

leveranssäkerhet och kortare ledtider (Petersson m.fl., 2012). 

Till en början använde Toyota endast Lean vid sin motortillverkning, men på 1960-talet 

utvecklades det till att omfatta hela fordonstillverkningen för att på 1970-talet inkludera hela 

produktionskedjan. Under det sistnämnda årtiondet släpptes även manualer på japanska till 

offentligheten utanför Toyota och det tog sedan ytterligare ett decennium innan en engelsk 

version kom ut. Lean var överlägsen de traditionella massproduktionssystemen med sina stora 

volymer, dolda slöserier och arbetsuppgifter som man var hängiven till. Trots detta, visade sig 

Lean ofta vara svårt att implementera i andra tillverkningsindustrier. Orsaken var att 

implementeringen av Lean enbart fokuserade på maskiner, verktyg och dylikt samtidigt som 

högpresterande arbete och andra mänskliga aspekter försummades. Av den anledningen 

ansågs Lean utav flera andra tillverkningsföretag än Toyota, mest som en svaghet och 

efterfrågan var relativt begränsad (Hines m.fl., 2004, s. 994-997). Det dröjde ända fram tills 

tidigt 1990-tal innan modellen genom en radikal förändring fick sitt stora genomslag. Den 

stora förändringen var att Lean började användas i andra sektorer än enbart inom 

tillverkningsindustrin. Ledningen i organisationer världen över började tänka i nya banor och 

framför allt tänka flera steg längre. De började inse att tillverkningen inte bara handlade om 

att producera så mycket som möjligt på samma sätt (Hines m.fl., s. 994-997; Holweg, 2007). 

Att intresset för Lean har blivit stort, bekräftas även ifrån ett akademiskt perspektiv. Mellan 

åren 1988 t.o.m. 2011 publicerades inte mindre än 546st vetenskapliga artiklar om Lean (Jasti 

& Kodali, 2014).  

För att nå en långsiktig framgång med Lean, är Kaizen, eller ”ständiga förbättringar” som det 

kallas på svenska, den viktigaste formen av förbättringsarbetet och ska genomsyra hela 
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organisationen. Ständiga förbättringar är tidsoberoende och ska vara en del av alla individer i 

organisationen, såväl chefer som medarbetare. Det handlar om att uppmuntra vardagliga och 

mindre förbättringar som uppkommer utav avvikelser i produktionen. Varje medarbetare som 

arbetar med ständiga förbättringar har två roller som är lika viktiga, att utföra sitt ordinarie 

arbete och att förbättra arbetssätt. Detta innebär att varje medarbetare behöver få ansvar, 

befogenheter och tid till förbättringsarbetet. Det är ledarnas uppgift att ge stöd och rätt 

förutsättningar till medarbetarna. Fördelar med detta är ett stort engagemang hos 

medarbetarna samt att det motverkar missnöjet med att problemen kvarstår trots påtalan. 

Ingen behöver vänta på någon annans initiativ längre. En förutsättning för att arbeta med 

ständiga förbättringar inom Lean, är att verksamheten är någorlunda standardiserad (Petersson 

m.fl., 2012, s. 65-68). Att verksamheten är standardiserad betyder i stora drag att 

arbetsuppgifterna ska utföras på samma sätt av alla anställda. En uppsättning beskrivningar 

och regler möjliggör för de anställda att arbeta efter den fastslagna standarden (Imai, 1991, s. 

7).

Genom att arbeta med ständiga förbättringar fortsätter organisationen att utvecklas. Idag 

måste framgångsrika organisationer utvecklas och främja innovationer och förändringar för 

att överleva. De organisationer som är flexibla och hittar nya lösningar och idéer är de riktiga 

vinnarna på en allt hårdare konkurrens på marknaden (Robbins & Judge, 2012). Arbetsplatsen 

är full av idéer och de anställda behöver en mekanism som tillåter att deras kreativitet och 

entusiasm utnyttjas (Lewis, 1995). Genom systematiskt arbete med ständiga förbättringar av 

produktivitet, kvalitet och miljö kan ett företag fortsätta att vara lönsamt och 

konkurrenskraftigt, samtidigt som det ger tillfredsställelse till de medarbetare som är 

involverade (Aganovic & Jonsson, 2006 s. 66; Bjurström, u.å.a). För att lyckas med 

förbättringsarbetet i en Lean-organisation, behöver ledarna ha goda kunskaper om vad Lean 

innebär. Genom att vara väl insatt i Lean och dess principer, kan ledaren coacha och leda 

medarbetarna till att själva skapa förbättringar. Det är viktigt att poängtera att om chefen själv 

föreslår en lösning åt medarbetaren och lösningen inte fungerar, tenderar det ofta till att anses 

vara chefens fel. Chefens uppgift är inte att leverera lösningar, utan mer som att agera lärare 

åt sin personal. (Petersson m.fl., 2012, s. 100-102). Ledningen har således en utmaning i att 

stimulera och acceptera medarbetarnas kreativitet och deras förändringsinitiativ (Robbins & 

Judge, 2012). 

För att kunna tillvarata medarbetarnas kreativitet och förändringsinitiativ har Liker (2009, s. 

50), som studerat Toyota i tjugo år, således identifierat ytterligare ett åttonde slöseri utöver de 
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sju slöserierna som tidigare beskrivits. Det åttonde slöseriet går under benämningen 

outnyttjad kreativitet hos de anställda. Outnyttjad kreativitet hos de anställda betyder att 

idéer, kompetens, värdefull tid och förbättringar går förlorade när cheferna inte engagerar sig 

eller lyssnar på sina anställda. Det åttonde slöseriet presenterade Liker (2009) i boken The 

Toyota Way, som ledningen på Toyota själva bad honom att skriva. 

Visserligen benämner och argumenterar Liker (2009) för att outnyttjad kreativitet hos de 

anställda ska vara ett slöseri, men i dess beskrivning åskådliggörs en markant skillnad ifrån 

de övriga sju slöserierna. Det åttonde slöseriet framstår mer som ett medarbetarengagemang 

som kräver ett mycket mer avancerat ledarskap än vad som krävs av de ursprungliga 

slöserierna. Liker (2009) har därmed tillfört en ny komponent eller dimension till slöserierna, 

som kräver ett engagemang hos personalen som är långt utanför rutinarbetet. De sju 

ursprungliga slöserierna finns inom ett givet system med tillhörande systemförluster, medan 

det åttonde slöseriet har ett helt annat komplext system med andra typer av systemförluster.  

1.2. Problemdiskussion 
För en Lean-organisation och dess strävan efter att eliminera det åttonde slöseriet kan två 

perspektiv av problemet urskiljas. I det ena perspektivet räcker inte standardiseringen som 

finns, vilket betyder att problemen är inom systemet, inom standardiseringen. I det andra 

perspektivet kan själva konstruktionen av systemet vara bristfällig, vilket betyder att själva 

organisationsstrukturen inte är konfigurerad på ett tillfredsställande sätt för att kunna tillvarata 

de anställdas outnyttjade kreativitet.  

Många organisationer arbetar med att söka tillvarata de anställdas kreativitet genom en mer 

eller mindre systematisk förslagsverksamhet. Vanligtvis sker detta genom att den anställde 

muntligen eller skriftligen får lämna in sina idéer och synpunkter till en överordnad eller 

utsedd anställd, som i sin tur förmedlar ärendet till behörig beslutsfattare, om inte denne själv 

har mandat att fatta beslut. För att organisationens utveckling ska bli framgångsrik, är det 

avgörande hur åsikter, tankar och idéer i organisationen tillvaratas (Lindmark & Önnevik, 

2007). Personer som är involverade i detta arbete kan dock uppleva problem i form av tids-, 

kompetens- eller annan typ av resursbrist. Vid dessa problem föreligger det brister i 

organisationsstrukturen snarare än att fel förbättringsförslag inkommit. Genom att ta fram 

underlag för en ny organisationsstruktur, kan detta examensarbete generera kunskapsbidrag 

som många organisationer kan ha nytta av i sina förbättringsarbeten. 
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Ica DE Borlänge är en Lean-organisation där ledningen upplever att medarbetarnas kreativitet 

inte tillvaratas på ett tillfredsställande sätt. Inom organisationen sker ett omfattande arbete 

med att eliminera det åttonde slöseriet genom att de anställda får lämna in förbättringsförslag 

till förslagsverksamheten. Trots att förslagsverksamheten har funnit i flera år, finns det enligt 

ledningen brister i verksamhetens struktur. Bristerna medför att både handläggningstiden ifrån 

att en medarbetare lämnar in ett förbättringsförslag till att det fattas ett beslut i ärendet, samt 

att tiden mellan det fattade beslutet och genomförandet av förbättringen är alldeles för lång. 

Dessa tidsaspekter utgör tillsammans en del av organisationens strävan efter ett långsiktigt 

medarbetarengagemang, där de anställdas outnyttjade kreativitet kan komma att tillvaratas på 

ett tillfredsställande sätt. Ledningen önskar följaktligen att detta examensarbete kan bidra med 

kunskap och förslag som har potential att kunna åtgärda dessa brister. Detta föranleder till att 

Ica DE Borlänge kommer att studeras och empiriskt material kommer att samlas in därifrån. 

I arbetet med ett långsiktigt medarbetarengagemang där ledningen söker engagera personalen, 

är förslagsverksamheten ett steg som bidrar till organisationens utveckling. Det är viktigt att 

tillvarata, utveckla och granska alla förbättringsförslag och betänkligheter på allvar för att 

stimulera medarbetarna till att fortsätta lämna in flera förslag (Yukl, 2012, s. 150). Goda 

förutsättningar till ett långsiktigt medarbetarengagemang skapas bl.a. genom medarbetarnas 

inflytande, delaktighet och att deras befogenheter ökar. Detta bidrar i sin tur till att mjuka 

värden som till exempel ökad arbetsglädje, engagemang, kompetens och mindre stress 

påverkas hos den enskilde (Petersson m.fl., 2012).  

Genom att ledningen arbetar med självbestämmanderätt, även kallat empowerment, stimuleras 

och engageras medarbetarna ytterligare i sitt arbete. Empowerment handlar om hur 

medarbetaren upplever sitt arbete som meningsfullt och möjligheten att själv få bestämma sin 

arbetsroll och kunna påverka viktiga beslut (Yukl, 2012, s. 132). Några positiva effekter av att 

de underordnade involveras i beslutsfattandet, är att de blir mer motiverade, produktiva och 

hängivna sitt arbete (Robbins & Judge, 2012, s. 149). Deras förmågor att lösa problem 

förbättras, förtroendet för ledningen ökar och deras empowerment ökar ytterligare. Detta 

kräver dock att cheferna litar på sin personal och vågar delegera ansvar till dem 

(Widdershoven, 2015). Förutom att få mer ansvar kan de underordnade även bli tilldelade nya 

arbetsuppgifter tillsammans med ökade befogenheter som krävs för utförandet. I en 

organisation där möjligheterna att avancera är relativt begränsade kan delegering många 

gånger vara en förutsättning och incitament till ett erbjudande om ett utvecklande arbete. 

Detta kan vara ett sätt för arbetsgivaren att locka till sig och behålla kompetenta medarbetare. 
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Vid delegering stärks den underordnades engagemang samtidigt som denne utvecklar 

färdigheter och får ökat självförtroende. Genom att beslutsfattandet förläggs till konkreta 

situationer, ökar sannolikheten för att många beslut blir bättre och snabbare eftersom de 

underordnade befinner sig närmare problemet och därför kan ha mer relevant information när 

det gäller utförandet av uppgiften. Om den underordnade innehar de färdigheter som krävs, 

förstår förutsättningarna och delar chefens mål, kan delegering av nya arbetsuppgifter och 

befogenheter bidra till ett mer meningsfullt och utmanande arbete på individnivå (Yukl, 2012, 

s. 151-155; Widdershoven, 2015). Detta frigör även tid till chefen att göra annat, då denne 

inte behöver vara delaktig i alla avvikelser (Nordin, 2011; Petersson m.fl., 2012, s. 110-120).  

Problemen med delegering uppstår dock om den underordnade måste rådfråga chefen varje 

gång ett problem uppstår. I denna situation finns egentligen ingen eller åtminstone en väldigt 

låg grad av delegering. Här betraktar den underordnade delegeringen mer som en 

manipulationsteknik ifrån chefens sida. Ett exempel kan vara att den underordnade upplever 

att de utökade ansvarsområdena är en orättvis ökning av arbetsbelastningen. Ett annat 

exempel är när arbetsuppgiften upplevs som omöjlig att utföra. Orsaker till detta kan bland 

annat vara bristande förmågor eller otillräckliga befogenheter hos den underordnade, vilket 

resulterar i att medarbetaren känner minskad arbetstillfredsställelse och frustration istället för 

ökat självförtroende, engagemang och beslutskvalitet (Yukl, 2012, s. 151-155).  

 

1.3. Problemformulering 

Efter summering av kapitlet framträder en problematik som är intressant att studera. Detta 

leder följaktligen fram till en problemformulering:  

Vilken typ av organisation och ledarskap är lämplig för att kunna tillvarata de anställdas 

outnyttjade kreativitet och engagemang? 

1.4. Syfte 
Med utgångspunkt i ett konkret exempel, beskriva hur företag kan organisera verksamheten 

för att ta till vara på de anställdas outnyttjade kreativitet. 

2. Litteraturöversikt 
En litteraturgenomgång genomförs i regel genom att relevanta vetenskapliga artiklar söks i 

databaser och att därefter relevanta delar refereras i arbetet. Flera fördelar finns med att ta 

med relevant litteratur för att styrka den teoretiska referensramen. En fördel är förstås att 
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tillgängligheten och accessen är god, vilket medför att man inte själv behöver ut på fältet för 

att samla in all primärdata. En annan fördel är att man kan jämföra de olika material som 

redan finns (Alvesson & Sköldberg, 2000, s. 21).  

För att ta reda på det aktuella kunskapsläget, kommer jag att läsa in mig på relevanta 

avhandlingar, vetenskapliga artiklar och litteraturer. Även relevanta tidskrifter på internet 

kommer att granskas och sökning i olika databaser med access genom Högskolan Dalarna 

kommer att ske kontinuerligt. Resultat i tidigare publicerade examensarbeten kan också 

komma att användas, då även dessa har genomgått sina respektive kvalificerade granskningar 

på något utbildningsinstitut. Genom ovan nämnda beskrivningar har en litteraturgenomgång 

således genomförts och det aktuella kunskapsläget framgår i inledningskapitlet samt i den 

teoretiska referensramen. 
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3. Teoretisk referensram 
Detta avsnitt har för avsikt att förklara och ge en förståelse till varför denna studie är 

betydelsefull ur ett teoretiskt perspektiv. Relevanta begrepp och definitioner kommer att 

redogöras och tas upp. 

 

3.1. Organisationen 
3.1.1. Mintzbergs organisationsstrukturer 

Mintzberg (1979) har skapat en modell där olika specifika typer av formella 

organisationsstrukturer är konfigurerade. Organisationstyperna är uppbyggda genom olika 

kombinationer av tre dimensioner; de individuella positionerna i arbetet, hur de enskilda 

uppgifterna är samlade och grupperade samt hur beslutssystemet är utformat (ibid.). 

Ett exempel är Maskinbyråkratin som handlar stora och gamla organisationer som producerar 

standardiserade varor och tjänster. Specialiseringen är av hög grad och arbetsuppgifterna är 

indelade i grupper med tät koppling mellan varandra. Denna organisationsstruktur 

kännetecknas av mycket rutiner och regler som är framtagna av specialister i teknostrukturen. 

Verksamheten övervakas av den stab som har beslutsbefogenheterna (ibid.).  

Ett annat exempel är den divisionaliserade strukturen som vanligast utgörs av en stor 

organisation med stora organisationshierarkier där många produkter och tjänster produceras 

på många olika marknader. Varje division ansvarar för sin produkt eller tjänst och 

beslutsmandaten är decentraliserade till de enskilda divisionerna. På grund av organisationens 

storlek uppstår dock ofta problem med att systemen blir för komplicerade och omfattande. 

Detta medför att ansvarsförhållanden är svåra att överskåda och beslutsgångarna tar tid. Här 

uppstår ett behov av att delegera ansvaret till fler enheter som till stor det arbetar 

självständigt. Dessa enheter bör få ansvara över vissa uppgifter och det blir viktigare att 

kontrollera resultaten än att följa upp om regler och rutiner efterlevs. När organisationen 

växer ytterligare och blir ännu större, uppstår ofta problemen med att ”hålla ihop” och 

koordinera de enskilda divisionerna. Här är det mycket viktigt att organisationen tar 

ytterligare ett steg och bildar matrisstrukturer. I en matrisstruktur integreras de självständiga 

divisionerna genom så kallade laterala förbindelser som t.ex. ett projekt, där olika enheter 

arbetar tillsammans (ibid.). 
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3.1.2. En lärande organisation 

En lärande organisation är en organisation där ledningen strävar efter att ta fram processer och 

arbetssätt som uppmuntrar organisationsmedlemmarna att öka sitt lärande (Lindmark & 

Önnevik, 2007). I en lärande organisation skiljer sig ledarnas roller markant mot de 

traditionella styrande och dirigerade rollerna. Enligt Senge (1990) finns det tre sätt som en 

ledare bör agera enligt, dessa är att agera; som designer, som lärare och som förvaltare. 

Med ledare som designer syftar författarna på den sociala arkitekturen. De menar att ledarna i 

en lärande organisation ska hålla sig bakgrunden och låta medarbetarna få mycket inflytande. 

Genom att få organisationsmedlemmarna att förstå vilka förutsättningar som finns och 

balansera det mot vad som önskas och är realistiskt att uppnå, skapas ett strategiskt tänkande 

hos dem (ibid.). 

Ledare som lärare innebär att ledarna ska vara behjälpliga för sig själva och alla andra. De 

ska coacha medarbetarna i deras nya tänkande och ge mycket mentalt stöd och feedback. 

Coachande ledare istället för styrande ledare bidrar till att öka helhetsförståelsen för individen 

(ibid.).  

Ledare som förvaltare handlar mest om attityden, som är extremt viktig för en lärande 

organisation. En naturlig attityd där ledaren vill agera ”tjänare” före ”ledare” är 

eftersträvansvärt. Detta agerande sker på två nivåer; för sina egna medarbetare och för det 

större syftet i det hela det stora sammanhanget. Det gäller att förvalta lärandet och få med alla 

andra i samma anda (ibid.). 

3.1.3. Kaizen workshop 
Det finns många olika förbättringsmetoder som en organisation kan använda och 

organisationens kontext är en av många faktorer som är avgörande för vilka metoder som är 

lämpliga att använda. Kaizen workshop är en förbättringsmetod som syftar till att t.ex. lösa ett 

specifikt problem eller testa ett nytt arbetssätt (Petersson m.fl., 2012, s. 65-68). Både 

arbetsteamet och ledarskapet bör vara tvärfunktionellt, vilket betyder att samordning mellan 

olika avdelningar och funktioner krävs (Imai, 1991). Workshopen, som normalt pågår i en 

vecka, innehåller de tre faserna förberedelser för workshopen, själva workshopen och efter 

workshopen (Liker, 2009, s. 326-340). 

För att effektivt utnyttja deltagarnas tid och att underlätta flödet i workshopen, finns det fem 

viktiga saker att göra i förberedelser för workshopen; att fastställa omfattningen av processen, 

sätta upp mätbara mål, göra en preliminär karta över nuläget, samla in alla relevanta 
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dokument samt att sätta upp en preliminär karta över nuläget på väggen i workshoplokalen. I 

själva workshopen ges en genomgång av vilken del av processen som ska förbättras samt 

vilken målsättning som finns för förbättringen.  

Efter workshopen ska teamet arbeta med att förverkliga framtidsvisionen om förbättringen 

genom tillämpning av en annan förbättringsmetod, den så kallade PDCA-metoden. 

Bokstäverna i metoden står för de olika faserna Plan (planera), Do (genomföra), Check 

(kontrollera) och Act (standardisera). Detta systematiska problemlösningssätt är en hörnsten i 

arbetet med ständiga förbättringar (Liker, 2009, s. 326-340; Petersson m.fl., 2012).  

 

Figur 1. PDCA-cykeln (Petersson m.fl., 2012, s.60)  

 

Efter avslutad PDCA-cykel är det viktigt att fira framgången. Detta har stor betydelse för ett 

fortsatt förbättringsarbetet i positiv anda. Det är även viktigt att undersöka om den nya 

standarden kan komma att användas någon annanstans (Petersson m.fl., 2012, s. 60-65). 

3.1.4. Sex Sigma 
Sex Sigma är en förbättringsmetod ifrån Japan, där systematik är nyckelordet. Inom metoden 

finns det personal som arbetar heltid med enbart förbättringsarbetet (Aganovic & Jonsson, 

2006 s. 85). Allt förbättringsarbete i Sex Sigma sker i projektform och för att kunna 

genomföra förbättringarna på ett effektivt sätt krävs en väl strukturerad förbättringsprocess. 

Enligt Sörqvist (2004, refererad i Sörqvist & Höglund, 2007) kan en sådan förbättringsprocess 

beskrivas enligt de tre rollerna styrande, utförande och stödjande. 

Den styrande rollen är företagets chefer på den lägsta organisatoriska nivå som ska ha 

ansvaret för att förbättringarna drivs i verksamhetsprocesserna. Ansvaret ska vara tydligt 

uttalat och befogenheter och resurser ska finnas till hands för att påbörja, bemanna och 

genomföra förbättringsprojekt, för att förbättringsarbetet ska ha hög prioritet och fungera. 

Dessa chefer ska skapa förutsättningar för ett välfungerande förbättringsarbete, tillhandahålla 

resurser samt följa upp arbetet (ibid.). 

D	

C	A	

P	
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Den utförande rollen är de personer som arbetar med processerna och berörs direkt av 

genomförandet av en förbättring. Dessa personer besitter viktiga erfarenheter om problemet 

och bidrar dessutom till goda förutsättningar för senare acceptans efter genomförandet. 

Utöver dessa personer kan det även vara fördelaktigt att ta med oberoende personer och 

specifika personer med specialistkunskaper (ibid.). 

För att förbättringsarbetet ska fungera bra i praktiken, krävs även en stödjande roll. Denna 

roll består av erfarna och välutbildade förbättringsledare som arbetar aktivt med att samordna 

förbättringsarbetet. Förbättringsledarna ska även kunna stödja förbättringsprojekten med 

specialistkunskaper samt ge stöd till den styrande rollen (ibid.). 

3.1.5. Betydelsen av en Lean-förståelse 
För att få alla medlemmar i organisationen att fånga upp ledningens signaler, är det viktigt hur 

cheferna värderar resultaten samt hur de agerar och kommunicerar. Detta är extra betydande 

på den lägsta organisatoriska nivån. Om en chef till exempel gör tillfälliga undantag från 

standarden i svåra situationer eller drar in överenskommen tid till förbättringsarbete p.g.a. hög 

arbetsbeläggning, riskerar detta att underminera hela organisationens arbete med Lean. Om 

chefen däremot är lyhörd och tar sig tid att lyssna på sin personal, ökar möjligheterna att ta 

tillvara på medarbetarnas kompetenser och främja deras kreativitet. 

För att nå framgång med Lean behöver även högsta ledningen lägga ned tid och energi, både 

på att själva förstå men även att träna sin personal i att förstå Lean. Train the trainer är en 

metod som betyder att varje ledare och medarbetare får lära sig ifrån sin chef genom hela 

organisationen. Detta bidrar till att förståelsen sprider sig led för led nedåt i organisationen. 

En fördel med detta är att kommunikationen mellan chefer och medarbetare underlättas när 

samma termer och begrepp används genom hela organisationen. En annan fördel är att chefer 

inte kan vara passiva i arbetet med Lean utan de måste förstå och engagera sig för att kunna 

förmedla kunskapen vidare till nästa organisatoriska nivå (Petersson m.fl., 2012, 210-225). 

Train the trainer kan med fördel kompletteras med Farfars-principen, som innebär att en 

överordnad chef ger stöd till sina underställda chefer när de tränar sina medarbetare i Lean. 

På Toyota i Japan går cheferna ofta den långa vägen och arbetar sig uppåt inom 

organisationen. På detta sätt får de möjlighet att förstå hur Lean praktiskt kan tillämpas i det 

dagliga arbetet och de förstår vilka krav tillverkningen ställer på de övriga funktionerna i 

organisationen (Petersson m.fl., 2012, s. 65-68). För att ett effektivt förbättringsarbete ska 

uppnås för en organisation som arbetar med t.ex. Sex Sigma, behöver omfattande utbildning 
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och praktisk träning ges till de olika rollinnehavarna. Detta medför att rollinnehavarnas 

kompetensnivåer blir högre och problemlösningsförmågan ökar. En annan effekt av tydliga 

roller och utvecklad kompetens är att dessa personer upplever en trygghet i sina 

arbetsuppgifter och uppdrag. Detta medför i sin tur att de är kraftfullare och mer övertygande 

i sitt arbete vilket påverkar resultatet betydligt (Sörqvist & Höglund, 2007, s.35). 

 

3.1.6. Belöningssystem 
Enligt Smitt, R., Wiberg, L., Olwig, B., Riegnell, G. & Sjöstrand, M. (2002) innebär ett 

belöningssystem en tydlig styrning ifrån ledningens håll. Ledningen kan således styra vilka 

processer som ska belönas extra och värderas högre än andra. Ett belöningssystem bidrar även 

till att de anställda blir engagerade i företagets utveckling och lönsamhet, vilket medför att 

ledningens engagemang är av stor vikt. Företaget blir en attraktiv arbetsgivare där de anställda 

belönas för vissa prestationer. Avsikten med ett belöningssystem är att påverka och motivera 

dem som ska belönas, till att till exempel utföra sina arbetsuppgifter bättre eller effektivare 

(ibid.). 

För att motivera och förstärka medarbetarnas roller till att bli mer ansvariga, engagerade och 

framgångsrika i sin strävan efter att identifiera, lösa och eliminera slöserier, måste ledare 

skapa strukturer och system för belöningsmodeller samt ge befogenheter i arbetet. Genom 

olika incitament kan ledningen påverka och styra hur människorna i organisationen tänker, 

beter sig, pratar, arbetar och agerar varje dag (Zarbo, 2012). För att minimera att det ska 

upplevas orättvis, bör det finnas ett samband mellan medarbetarens egen arbetsinsats och 

belöningen. Det är även viktigt att belöningen upplevs vara i proportion till arbetsinsatsen 

samt i förhållande till andra medarbetares arbetsinsatser (Hansson & Redbark, 2003). Hansson 

& Redbark (2003) beskriver två typer av belöningssystem; individbaserat och gruppbaserat. 

I ett individbaserat belöningssystem belönas samtliga utefter den egna prestationen (Hansson 

& Redbark, 2003). I ett exempel i en vetenskaplig artikel beskriver Lewis (1995) hur företaget 

Dutton Engineering i Storbritannien implementerade ett individbaserat belöningssystem för de 

Kaizen, tillika förbättringar, som lämnades in. Varje Kaizen belönades med £0,50 oavsett hur 

trivial den var och oavsett om den genomfördes eller lades ned. Målet var att en Kaizen skulle 

lämnas in per anställd per månad. £5-£15 utbetaldes dessutom för varje genomförd Kaizen. 

De första hundra Kaizen kostade visserligen £750 i belöningar och £1650 i personal- och 
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materialkostnader för implementering av förbättringarna, men det resulterade i en vinst på 

£160 270 (ibid.).  

Till skillnad från ett individbaserat belöningssystem, belönas den lågpresterande på samma 

sätt som den högpresterande i ett gruppbaserat belöningssystem. Detta skapar incitament till 

att hjälpa de lågpresterande att prestera bättre inom gruppen (Hansson & Redbark, 2003). 

Smitt m.fl. (2002, s. 33) visar ett exempel på en belöningsmodell där de anställda ska dela på 

enhetens vinst under verksamhetsåret: 

Verksamhetens resultat Ekonomiskt utfall 

Negativt resultat Inget ekonomiskt utfall 

Positivt resultat < Budgetmål 10 % av vinsten fördelas 

Uppnått budgetmål 20 % av vinsten fördelas 

Resultat > Budgetmål 20 % av vinsten upp till uppnått budgetmål 

+ 40 % av vinsten överstigande budgetmål 

fördelas 

 

För att skapa ytterligare möjligheter inom området, förespråkas även flera belöningssystem 

inom ramen för ett system. Dessa bör vara anpassade till specifika förhållanden för diverse 

funktioner inom organisationen. (Hansson & Redbark, 2003). Sådana belöningar på 

organisationsnivå visar att alla är en del av helheten, vilket kan ge både symboliska och 

kulturella effekter (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 270-271). 

 

3.2. Ledarskapet 
3.2.1. Chefen 

Att definiera en chefsbefattning är i det närmaste omöjligt. Befattningen och agerandet kan se 

olika ut även om positionen och den hierarkiska nivån är densamma. Det beror bland annat på 

olikheterna i chefernas intressen, färdigheter, värderingar och rollförväntningar ifrån andra 

personer i omgivningen. På de lägre ledningsnivåerna är målen ofta mer specifika, problemen 

är mindre komplexa, mer fokuserade och kortsiktiga. Dessa chefer ägnar största delen av sin 

arbetstid åt att koordinera, strukturera och förenkla arbetsprocedurer. De begränsas visserligen 

av lagar, föreskrifter, principer och formella maktbefogenheter i sitt handlande, men har ändå 

vissa möjligheter att välja sitt beteende. Chefernas prioriteringar kan variera och de kan lägga 
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extra fokus och arbetstid på vissa uppgifter. Att handskas med problem är en viktig uppgift 

som kräver mycket tid (Yukl, 2012, s. 44-57).  

Genom att chefen har ett öppet, flexibelt och brett organisatoriskt perspektiv blir problemen 

lättare att förstå. Forskning visar även att effektiva chefer föredrar att aktivt experimentera 

med innovativa lösningar, hellre än att studera, undvika eller skjuta upp problemen (Yukl, 

2012, s. 44-57). En del chefer är försiktiga och passiva medan andra sporras av att möta dem. 

En viktig chefsförmåga är att kunna prioritera mellan sina arbetsuppgifter (Tengblad, 2011). 

Viktiga förutsättningar för att kunna prioritera rätt, är att chefen måste veta vilka 

förväntningar som finns samt vad som är viktigast i sitt uppdrag som chef (Udd, 2013a). 

I varje chefsbefattning följer olika krav och begränsningar. Ett exempel på ett krav, är en 

deadline som måste hållas. En begränsning kan vara begränsade resurstillgångar. Dessa är 

beroende av situationen och påverkar ledarens möjlighet att prioritera mellan sina olika val. 

(Yukl, 2012, s. 41-42).  

Enligt Warberg (refererad av Nordin, 2011) är det brister i arbetsförhållandena som leder till 

att människor upplever tidsbrist. Han menar att dessa personer lagt på sig orimliga ambitioner. 

Enligt honom har arbetsbelastningen för cheferna ökat under de sista femton åren. Enligt 

Sjöström (2011) bekräftar en landsomfattande studie (inom kommunal sektor) av 

Arbetsmiljöverket att både arbetsbelastning och upplevd tidsbrist är genomgående hos 

mellanchefer. På samtliga av de studerade arbetsplatserna upplevdes tidspress och ökad 

arbetsmängd under de senaste åren. Mellancheferna är mest utsatta, eftersom de har dubbla 

lojaliteter. De ska utföra det som beslutas på en högre organisationsnivå samtidigt som de ska 

hantera sina medarbetare. Generellt gäller att ju mer toppstyrd verksamheten är, desto större 

tidsbrist upplevs. Tidsbristen gör att man blir en sämre chef eftersom empatin minskar när vi 

är pressade (Nordin, 2011).  

Cheferna saknar tid för att leda och utveckla medarbetarna samtidigt som administrationen 

stjäl mycket tid. Det krävs tid och resurser för att upprätthålla ett gott ledarskap och nästan en 

femtedel av cheferna utför dagligen arbetsuppgifter som borde utföras av någon annan person. 

(Udd, 2013b). De flesta chefer har dock svårt att göra en noggrann bedömning av hur mycket 

tid de lägger ned på olika arbetsuppgifter (Yukl, 2012, s. 52-56) 
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3.2.2. Ledaregenskaper 
Tidigare studier om ledarskap har identifierat olika ledaregenskaper som är betydande för en 

Lean-organisation. Ledaren ska vara trygg i sin Lean-förståelse, engagerad, förankrad i 

överenskomna arbetssätt och fakta, ifrågasättande i syfte att utmana arbetssätt, prestigelös 

samt trygghetsskapande. (Petersson m.fl., 2012, s. 119-129). Ytterligare ledaregenskaper som 

är av extra betydelse för att lyckas är att ”gå till gemba”, ödmjukhet/öppenhet och 

empowerment (Widdershoven, 2015).  

Att gå till gemba kommer från japanskan och i Lean-sammanhang betyder det att man ska gå 

till den fysiska plats där det faktiska värdet skapas. Genom att vara ute i verksamheten ser 

man problemen med egna ögon vilket resulterar i många goda effekter; problem löses 

snabbare, uppsatta mål var mer anpassade utefter verksamheten och framför allt blev cheferna 

själva en del utav gemba (Fine et al., 2009, refererad i Widdershoven, 2015).  

En annan egenskap som är avgörande för att skapa en framgångsrik Lean-organisation, är 

ödmjukhet och öppenhet. Eftersom många problem nästan är omöjliga att lösa utan en djupare 

förståelse för det aktuella läget i praktiken, är öppenhet och nyfikenhet att föredra snarare än 

att veta. Att lyssna på de anställda när nya möjligheter dyker upp och när justeringar behöver 

göras gör även att identifiering och stoppande av eventuella fördomar och föreställningar kan 

ske (Widdershoven, 2015).  

Den tredje men inte desto mindre viktiga egenskapen är empowerment, som diskuterades i det 

inledande kapitlet, där Robbins & Judge (2012, s. 149) hävdar att empowerment bidrar till 

ytterligare empowerment. Enligt detta resonemang motiveras de anställda genom inflytande 

och ökade möjligheter till att påverka motivationen och inflytandet ännu mer. För att de 

anställda ska vilja delta och arbeta med empowerment krävs att de redan är motiverade, vilket 

medför att ledarens roll blir diffus och mer stödjande istället för styrande. Att arbeta med 

empowerment bidrar med andra ord till att ledaren får en mer indirekt påverkan på de 

anställda, än vad traditionella och strikt hierarkiska organisationsmodeller får. 

Det är dock viktigt att vara medveten om att alla organisationsmedlemmar inte alltid vill bidra 

till förändringar. Det finns motståndskrafter både på medarbetarnivå och chefsnivåer. Enligt 

Jacobsen (2013, s. 147-156) är yrkesmässig oenighet, rädsla för det okända/att inte 

bemästra/att inte räcka till, förlust av personliga fördelar, identitetsförlust, merarbete, 

sociala relationer, psykologiska kontrakt, ändrade maktförhållanden och aktörer i 

omgivningen olika faktorer som kan ge upphov till motstånd. Många människor trivs med 
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tryggheten att veta sina arbetsuppgifter, förutsättningar och villkor. För att uppnå 

framgångsrika förändringsprocesser, är det av stor vikt att få med de anställda samt att 

minimera motståndskrafterna. 

3.3. Medarbetarens perspektiv 
3.3.1. Job Characteristics Model 

För att främja ett innovativt arbete, behövs en personal som både är motiverad och engagerad. I sin 

modell Job Characteristics Model, beskriver Hackman & Oldham (Cheser, 1998; Robbins & Judge, 

2012, s. 142) fem olika egenskaper som påverkar den anställdas engagemang och motivation i arbetet; 

• Skill Variety – betyder att variationen i arbetet är viktigt. Det kan handla om t.ex. nya 

arbetsuppgifter som utökar den anställdas befintliga ansvarsområde. 

• Task Identity – handlar om att den anställde får större förståelse för sin uppgift och ett 

helhetsperspektiv genom att delta i andra processer närmare slutprodukten. 

• Task Significance – beskriver arbetsuppgiftens betydelse. Genom att förstå att den egna 

prestationen är betydelsefullt för många, båda inom och utanför organisationen, ökar det 

meningsfullheten av ett effektivt arbete. 

• Autonomy - När de anställda får rätt verktyg och utbildning för att kunna fatta egna beslut över 

sitt eget arbete, tar de hellre personligt ansvar för sin arbetsuppgift än vidarebefordrar ansvaret 

till någon annan i organisationen. 

Feedback – Direkt och kontinuerlig feedback ska alltid ges till de anställda. (Cheser, 1998; Robbins & 
Judge, 2012, s. 142) 
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4. Metod 
I kapitlet redovisas vilka vetenskapliga förhållningssätt som valts samt vilka metoder som har 

använts för att införskaffa det empiriska materialet. För att kunna genomföra empiriska 

studier är det nödvändigt att ha någon typ av godkännande och tillträde till den organisation 

som ska studeras (Yin, 2013a, s. 119).  

Med ovanstående incitament valde jag att studera Icas distributionsenhet i Borlänge, där jag 

sedan år 2010 har varit anställd som både lagerarbetare och som chef. Enligt Yin (2013a, s. 

119-120) finns det många studier där forskaren t.ex. har arbetat i en viss organisation som 

sedan blivit miljöer för fältstudier. I dessa miljöer behövs inget tillstånd för att vistas på 

platsen, men tillstånd att intervjua vissa personer m.m. krävs fortfarande. Det som är viktigt 

att komma ihåg i dessa situationer, är att de personer som man pratar med blir informerade om 

att samtalet ingår i studien (ibid.). I mina fältstudier inleddes samtliga samtal således med 

information enligt föregående beskrivning. 

I samråd med logistikchefen tillika högsta chefen Torbjörn Olofsson, bestämdes att detta 

examensarbete förhoppningsvis skulle kunna fungera som ett underlag till att förkorta 

hanteringstiden i processen mellan inlämnade och genomförda förbättringsförslag. Uppsatsen 

avser även att fungera som ett bidrag till företagets pågående projekt ”Uppgradering av 

Daglig Styrning”. Enligt Repstad (2007, s. 46-47) och Yin (2013a) är det dock viktigt att vara 

medveten om att det kan finnas en risk att man blir betraktad som ledningens ”representant” 

när studier genomförs med godkännande ifrån ledningen. 

 

4.1. Vetenskapligt förhållningssätt 
I detta avsnitt beskrivs vilken forskningsansats och angreppssätt som valts. Motivering till 

valen finns under respektive underrubriker. 

 

4.1.1. Forskningsansats 
Deduktion och induktion är två olika ansatser inom forskningen som används när en 

uppfattning av verkligheten eftersträvas. I den första ansatsen deduktion, skapas förväntningar 

genom att det införskaffas teori om verkligheten. Därefter samlas empirin in för en jämförelse 

mellan teori och empiri. I induktion däremot, går forskaren först ut i verkligheten och samlar 

in empirin för att sedan bilda teorier utifrån det som observerats (Jacobsen, 2002, s. 34).  
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För att kunna besvara examensarbetets problemfrågeställning och nå upp till syftet, har jag 

valt en empirisk forskningsansats, vilket betyder att jag har insamlat primärdata ifrån empirin. 

 

4.1.2. Val av angreppssätt 
Det finns två olika metoder att samla in information på, ett kvantitativt eller kvalitativt 

angreppssätt. Problemställningen styr i stor utsträckning vilken metod som är mest lämplig att 

använda. Om det är en testande problemställning där man t.ex. vill hitta en frekvens eller 

undersöka och dra slutsatser om många, används ofta en kvantitativ ansats (Jacobsen, 2002, s. 

56-57). När målet med undersökningarna däremot är att ge en helhetsbeskrivning av processer 

och särdrag i specifika miljöer, används ofta kvalitativa studier (Repstad, 2007, s. 22-23). 

Med ovan nämnda incitament har jag i huvudsak använt ett kvalitativt angreppssätt, men en 

kvantitativ ansats har även använts i begränsad omfattning. 

4.2. Datainsamling 
För att kunna samla in data, behövs datainsamlingsmetoder. Exempel på sådana är samtal, 

intervjuer och observationer (Yin, 2013a). 

Insamlingen av det empiriska materialet inleddes med informella möten som mynnade ut till 

en förstudie. Vidare samlades det empiriska materialet in genom en fallstudie, som bestod av 

bakgrundsintervjuer, en intervjustudie samt en observation. Enligt Yin (2013a) ökar 

arbetsbördan när flera metoder används men samtidigt stärker det även studien. 

4.2.1. Förstudien 
I förstudien genomfördes flera informella möten med förbättringsledaren Thomas Carlsson 

som sedan sammanställdes. Syftet med förstudien var att få fram tillräckligt och relevant 

bakgrundsfakta och material om den studerade organisationen och dess processer som var av 

relevans. Carlsson blev således en värdefull nyckelperson till insamlandet av det empiriska 

materialet. Repstad (2007, s. 61) anser att en bra nyckelperson är samarbetsvillig, har god 

förmåga att berätta, besitter värdefull information och är till viss del opartisk i sin omgivning. 

I och med Carlssons befattning på företaget, förutsatte jag att han hade god kännedom om hur 

strukturen och de formella processerna i förbättringsarbetet var utformade. 

4.2.2. Fallstudien 

Enligt Yin (2013b, s.31-34) är en fallstudie en forskningsmetod som utgörs av en empirisk 

undersökning, där en aktuell företeelse studeras i sin verkliga kontext. En fallstudie 

karakteriseras av att ett eller flera fall studeras ur flera aspekter (Eriksson & Wiedersheim-
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Paul, 2014, s.133-138). Det är en vanlig metod för att t.ex. analysera beslutsprocesser eller 

förändringsarbete i samband med en organisationsutveckling. De betonar också att strävan att 

söka förståelse bör föreligga snarare än att hitta ett orsakssamband, för att studierna ska 

lyckas. Att skaffa ingående kunskap om organisationen samt att utveckla språk och begrepp 

som är anpassade till undersökningen är också framgångsfaktorer som bidrar till en lyckad 

studie (ibid.). Fallstudien i denna uppsats består, som tidigare framförts, av 

bakgrundsintervjuer, en intervjustudie samt en observation. 

4.2.2.1. Bakgrundsintervjun 
Syftet med bakgrundsintervjuerna var att få information om vilken utbildningsnivå och 

arbetserfarenhet som föreligger hos medlemmarna i förbättringsteamen. En motivering till att 

dessa intervjuer inte integrerades i intervjustudien som beskrivs under nästa rubrik, är att 

antalet frågor i intervjustudien minimerades till sjutton istället för tjugotvå stycken på detta 

sätt. Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014, s.133-138) är en tumregel att max tjugo 

frågor ska ingå en intervju där ordet är fritt.  

Åtta respondenter intervjuades och fem frågor ställdes. Intervjuerna var strukturerade och av 

minimal omfattning, vilket gjorde att max två minuter behövde avsättas för varje respondent. 

Intervjuerna utfördes via telefonintervjuer samt ansikte mot ansikte vid olika tillfällen. I 

strukturerade intervjuer finns ett detaljerat manus med frågor som ska ställas (Yin, 2013a) och 

oavsett om intervjuerna genomförs ansikte mot ansikte eller genom telefonintervjuer, ställs 

samma frågor till alla intervjupersoner och antal svar är begränsade (Fontana & Frey, 2005 

refererad i Yin, 2013a). 

4.2.2.2. Intervjustudien 
Eftersom bakgrundsintervjuerna avsåg att samla in bakgrundsinformation, behövde detta 

område inte behandlas i intervjustudien. I en intervjustudie är det viktigt att beakta tre centrala 

ståndpunkter ståndpunkter; Nypositivism, romanticism och lokalism. Enligt Alvesson (2011, s. 

19) är förespråkarna för nypositivism angelägna om att etablera en sanning om vad som 

verkligen finns i verkligheten, baserat på bl.a. fakta, beteenden och värderingar. Det är viktigt 

att poängtera att respondenternas sanningar endast är deras egna sanningar ur deras eget 

perspektiv. Romanticism är en föreställning om intervjumetoder som går ut på att ju närmare 

intervjupersonen man kommer, desto djupare förståelse bildas. Den tredje ståndpunkten 

lokalism betonar att intervjuuttalanden måste ses i sin situationsspecifika kontext. Det går med 

andra ord inte att använda dessa intervjuuttalanden som verktyg i andra sammanhang utanför 

den empiriska situationen (ibid.).  
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Beroende på vad intervjuerna handlar om, är det enligt Alvesson (2011, s. 16-17) vanligt att 

avgränsa området till struktur, storlek, kommunikationsmedium och kategori. Strukturen på en 

intervju varierar mellan att vara strukturerad, halvstrukturerad och ostrukturerad. Det som 

skiljer i intervjuns variationer är detaljeringsgraden i de förbestämda frågorna. Kombinationer 

av de olika strukturerna tillåts. Vad gäller storleken handlar det om hur många 

intervjupersoner som ska intervjuas samtidigt. Det vanligaste kommunikationsmediet vid 

kvalitativ forskning är intervjuer som sker ansikte mot ansikte. Andra mötesformer som 

telefonintervjuer och elektroniska intervjuer betraktas som torftiga och ibland irrelevanta när 

komplexa fenomen undersöks. Den fjärde avgränsningen är kategori. Alvesson beskriver 

denna avgränsning som ett kvalitetsurval, där intervjupersonernas egenskaper som t.ex. 

erfarenhet och öppenhet gör att värdet av intervjuuttalandena blir särskilt stort (ibid.). 

Ytterligare en viktig sak att tänka på är att hitta en neutral plats där respondenten känner sig 

bekväm istället för att använda en konstlad plats som t.ex. ett arbetsrum. Forskning har visat 

att den fysiska platsen där intervjun äger rum påverkarrespondenten (Jacobsen, 2002, s. 164).  

Vid summering av kriterierna i avsnittet, föranledde detta till ett upplägg där jag intervjuade 

åtta personer var för sig, ansikte mot ansikte i halvstrukturerade intervjuer. Anledningen till 

detta är att det ska vara relativt fritt att svara hur man tycker, tänker och upplever i de olika 

frågorna, samt att en del av frågorna är personliga. Som intervjuare tillät jag mig att 

vidareutveckla frågorna och ställa följdfrågor i de fall intervjusvaren gav ett sådant utrymme. 

Till varje intervju beräknades att respondenterna kunde avsätta 45 min. Vad gäller den fysiska 

platsen använde jag, i motsättning till vad Jacobsen rekommenderar, kontorsrummen på 

arbetsplatsen. Motiveringen till detta är att många respondenter känner sig bekväma på 

kontorsrummen, vilket överensstämmer med Jacobsens rekommendationer. Eftersom många 

av respondenternas ordinarie arbetsuppgifter består av fysiskt ackordsarbete, slappnar de av 

när de får avbryta sina arbetsuppgifter och sätta sig ned i lugn och ro med en kopp kaffe och 

svara på frågor. 

 

4.2.2.3. Observationen 
Avsikten med en observation är att se hur människor uppträder och agerar i olika sociala 

sammankomster, varför det är av stor betydelse vilken situation som väljs ut (Jacobsen, 2002, 

s. 206). Eftersom de huvudsakliga beslutsprocesserna av de inlämnade förbättringsförslagen 

sker i möten i organisationens förbättringsteam, valde jag att utföra observationen i ett av 
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dessa möten. Efter att förberedelserna inför observationen var klara, deltog jag på det första 

tillgängliga mötet som hölls.  

På mötet valde jag att vara en helt passiv observatör vid mötet och motiverar detta med att jag 

vill minimera negativ påverkan av den så kallade kontexteffekten. Enligt Jacobsen (2002, s. 

164, 182) handlar Kontexteffekten om det stora problemet med en deltagande observation, där 

undersökaren själv påverkar resultatet vilket medför att tillförlitligheten minskar (ibid).  

Jag vill observera att vissa speciella omständigheter förelåg under mötet. För det första deltog 

inte någon av ledningsgruppens chefer, vilka vanligtvis brukar vara mötesledare. För det 

andra hade chefen som nu var mötesledare istället, till och med dagen före mötet varit ledig 

ifrån sitt arbete under flertalet dagar och var av den anledningen inte helt insatt i de inlämnade 

förbättringsförslagen som registrerats under de senaste dagarna. 

4.3. Urvalsmetod 
I detta avsnitt ska det redovisas en motivering till varför de specifika enheterna valts ut, samt 

hur många enheter som ska ingå i studien Yin (2013a, s. 94).  

Till både intervjustudien och bakgrundsintervjun valdes intervjupersoner ut genom det som 

Alvesson (2011, s. 16-17) tidigare beskrev som ett kvalitetsurval. Enderud (1990, refererad i 

Repstad, 2007) bekräftar fördelarna med att intervjua öppna, positiva, hjälpsamma och 

analytiska personer istället för att lägga ner tid på att intervjua de som t.ex. inte har kunskap 

om hur processerna går till. Han menar att genom att intervjua personer med föregående 

nämnda egenskaper, framkommer den mest utförliga och nyanserade informationen (ibid.). 

Detta överensstämmer med det som Yin (2013a) beskriver som ett avsiktligt urval. För att 

säkerställa att de intervjupersoner som jag hade för avsikt att intervjua hade kunskap om 

organisationens förbättringsarbete, användes ett kvalitets- tillika ett avsiktligt urval med 

kriteriet att respondenterna någon gång har deltagit i något av företagets förbättringsteams 

möten. Anledningen till detta kriterium är att personerna som arbetar med förbättringsarbetet i 

huvudsak ingår i ett förbättringsteamen. 

Enligt Repstad (2007, s. 62) blir underlaget till intervjuerna dessutom så allsidigt som möjligt 

om spridningen är stor med hänsyn till ålder, kön och position, under förutsättning att de är 

relevanta för studien. Dahmström (2011, s. 418) benämner och beskriver denna urvalstyp som 

ett medvetet subjektivt urval, där avsikten är att intervjupersonerna ska representeras av 

personer med olika bakgrund. Detta föranledde till att även ett subjektivt urval kom att 

användas vid valet av respondenter. Respondenterna skulle representeras av minst en kvinna 
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och en man och företrädas av både medarbetare och chefer. Minst en av respondenterna skulle 

vara över 30 år och en under 30 år. Respondenterna i bakgrundsintervjuerna och 

intervjustudien behövde inte men kunde vara samma personer.  

Ifall någon speciellt lämplig och relevant person för studien fördes på tal och 

rekommenderades av någon annan respondent under en intervju, skulle även den personen att 

intervjuas. Enligt Repstad (2007, s. 61) kallas denna metod för snöbollsprincipen. 

Snöbollsprincipen innebär att en informant rekommenderar eller introducerar en annan 

informant (ibid.). 

4.4. Analys och bearbetning av materialet 
Genom noggrant sorterings- och kategoriseringsarbete kan ordning och överblick av 

materialet skapas. Detta ger goda förutsättningar för att hitta mönster och komma fram till 

resultat (Alvesson, 2011, s. 68). Vid intervjuer är det dessutom av stor vikt att det är lämpliga 

personer, det vill säga de som kan antas besitta den eftersökta informationen, som intervjuas. 

Att vara påläst, ha en genomtänkt lista med frågor samt visa respekt för den intervjuade är 

också några framgångsfaktorer (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014, s.103-110). Med dessa 

incitament valde jag att inkludera personer som arbetar med förbättringsarbetet i fallstudien. 

Materialet som framkom utav förstudien, intervjuerna och observationen sammanställdes och 

dokumenterades på datorn snarast efter de genomförda sekvenserna. Detta skapade goda 

förutsättningar för att kunna hitta mönster och förståelse för hur processerna och 

förhållandena hänger ihop. Frågeformuläret med samma frågor som återkom vid intervjuerna 

bidrog också till en lättare bearbetning av det empiriska arbetet.  

4.5. Metodkritik 
I avsnittet kommer metodkritik gällande forskningsansatser, intervjuer samt validitet och 

reliabilitet att diskuteras. 

4.5.1. Forskningsansatser 
Enligt Jacobsen (2002, s. 42-44) finns det ett gemensamt problem med forskningsansatserna 

induktion och deduktion i sin helhet. Han menar att ingen av dessa ger en objektiv 

verklighetsbeskrivning, eftersom det är omöjligt att studera verkligheten helt fritt och öppet 

utan förutfattade meningar. Ett annat problem är att forskarens egna tolkningar av 

verkligheten vägs in vilket kan ge en felaktig bild (ibid.). Kritiken som framförts bidrar 

således till det faktum att det empiriska materialet i detta examensarbete inte återger någon 

absolut och fulländad sanning.  
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Eftersom jag själv är anställd och arbetar på den studerande arbetsplatsen finns det, förutom 

de problemen som Jacobsen beskrivit, ett annat problem. Enligt Yin (2013a) är problemet att 

tillgången till fältet redan fanns före studiens början eftersom fältarbetaren arbetar där. Han 

menar att ju längre en person befinner sig på fältet som ska studeras, desto mer komplicerade 

kan de sociala relationerna bli. Mest komplicerat kan det bli när fältarbetaren saknar insikt om 

att ett helt integrerat medlemskap av den studerade miljön, samtidigt innebär att 

forskningsperspektivet riskerar att reduceras (ibid.). Under de senaste tre åren har jag varit 

relativt mycket frånvarande på grund av studier och föräldraledighet. Detta tillsammans med 

att en del medarbetare och chefer har slutat och tillkommit under samma period, resulterar i 

att mina sociala relationer på företaget är relativt begränsade och mycket okomplicerade. 

4.5.2. Intervjuer 
Vid metodkritiken av intervjuer, är det enligt Alvesson (2011, s. 165) viktigt att vara ödmjuk 

och respektera intervjupersonerna och deras anspråk på att återberätta av sanningen ur sitt 

perspektiv. Ett problem med en intervju kan dock vara att få ut önskad information om 

respondenterna är omedvetna om det som efterfrågas eller om de av andra skäl har svårt att 

berätta (Alvesson, 2011, refererad i Alvesson, 2014, s. 40; Alvesson, 2011, s. 40-41). Ett 

annat problem med en intervju är att återberättandet blir selektivt och godtyckligt, eftersom 

endast en del av det som sagts och setts kan återges (jfr Clifford, 1986, refererad i Alvesson, 

2014, s. 40). Inte heller finns det någon garanti för att intervjupersonernas erfarenheter och 

upplevelser återges i intervjuutsagorna (Alvesson, 2011, s. 40-41, 68, 165).  

För att säkerställa att respondenterna som ingick i urvalet skulle besitta information utav det 

som intervjuerna skulle handla om, var en förutsättning att de någon gång hade deltagit i ett 

möte med ett förbättringsteam. Utsagorna stärks dessutom eftersom deras svar var detaljerade, 

informationsrika och i flera fall överensstämmande. Däremot är en av mina uppgifter i 

examensarbetet att kritiskt granska, analysera och tolka det empiriska materialet som 

framkommit, utan att för den sakens skull utlova några äkthetsgarantier av respondenternas 

utsagor. 

4.5.3. Validitet och reliabilitet 
I dataanalysen är det viktigt att vara kritisk i sin bedömning av den kvalitativa forskning som 

utförts. För att uttrycka hur pass god kvalitet det är på forskningen, används begreppen 

validitet och reliabilitet (Repstad, 2007, s. 151). 

Validitet (giltighet) betecknar huruvida vi mäter det vi avser att mäta (Jacobsen, 2002, s. 189-

190, Repstad, 2007, s. 151). Enligt Repstad (2007, s. 151) kan forskaren generellt ställa sig 
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frågan: ”Finns det någon överenskommelse mellan forskningsfrågorna och den information 

man använder sig av för att dra slutsatser?” (Repstad, 2007, s. 151). Fallstudien som 

genomfördes i det empiriska arbetet bidrog med mycket relevant information. Detta material 

tillsammans med den teoretiska referensramen bidrog till de analyser och slutsatser som 

krävdes för att nå upp till syftet med examensarbetet. 

Reliabiliteten (tillförlitligheten) påverkas i hög grad av metodernas tillvägagångssätt 

(Jacobsen, 2002, s. 189-190). Både slumpmässiga och systematiska fel kan begås när avsikten 

är att exempelvis mäta en egenskap hos ett element eller en persons uppfattning om något 

(Dahmström, 2011). Således handlar reliabilitet om hur precis och pålitlig information man 

fått fram, hur väl fungerande och exakta mätinstrumenten är samt om analysen lyckades 

genomföras utan felaktigheter och brister (Repstad, 2007, s. 151-152). Eftersom flertalet 

respondenter bekräftade varandras utsagor i intervjuerna, samt att det som sades där även 

bekräftades i observationen, medför detta att reliabiliteten föreligger vara god. 
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5. Empiri 
I mitt empiriska arbete har jag valt att undersöka företaget ICA Sverige AB och deras 

distributionsenhet (DE) i Borlänge. Materialet är insamlat genom en förstudie och en 

fallstudie. 

 

5.1. Förstudien 
Förstudien innehåller en sammanställning av flera informella diskussionsmöten med 

förbättringsledaren Tomas Carlsson. Denna sammanfattning redovisas under de följande 

avsnitten Företagsbeskrivning, Ica DE Borlänge och Lean, Beskrivning av 

förbättringsverktyget C2 samt De formella processerna vid hanteringen av inlämnade 

förbättringsförslag. 

5.1.1. Företagsbeskrivning 
Ica DE Borlänge har ca 400st anställda och omsätter tiotusentals varor varje dag. De 

huvudsakliga arbetsuppgifterna består av truckkörning av reproducerade varor. 

Lönesättningssystemet är ackordsbaserat vilket i stora drag innebär att ju snabbare 

medarbetaren genomför sina arbetsprocesser, desto högre blir dennes lön. Organisationen 

arbetar med Lean och ständiga förbättringar. De flesta besluten i det förbättringsarbetet fattas 

i förbättringsteam. Inom organisationen i Borlänge finns sju olika förbättringsteam. Inom 

funktionerna Ledning, Risk & säkerhet, Transport & utlastning och flödesoptimering finns 

fyra förbättringsteam och inom lageravdelningarna Frukt & grönt, Färskvaror, Kolonial finns 

de resterande förbättringsteamen. 

Organisatoriskt sett består varje lageravdelning av en lagerchef som är direkt underställd till 

högsta chefen samt fem gruppchefer som är underställda till lagerchefen. Gruppcheferna är 

således på den lägsta organisatoriska chefsnivån. Förutom de arbetsuppgifter som tillhör 

chefskapet, roterar samtliga gruppchefer på veckobasis mellan att vara driftansvariga för 

verksamheten, mötesledare i förbättringsteam eller ingetdera. Det föreligger en relativt 

gemensam frekvens i veckofördelningen, men det är avdelningsspecifika överenskommelser 

som styr vilken av avdelningens gruppchefer som har vilket ansvar. 

I samråd med ledningen på ICA DE Borlänge, önskas ett underlag som kan bidra till att lösa 

problematiken med den långa besluts- och genomförandetiden av inlämnade 

förbättringsförslag på lageravdelningarna Frukt & grönt, Färskvaror och Kolonial. 
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5.1.2. ICA DE Borlänge och Lean 
Arbetet med Lean har integrerats successivt sedan introduktionen år 2011. Det började när 

den dåvarande gruppchefen på avdelningen Frukt & grönt fått i uppdrag att försöka reducera 

den icke-värdeskapande arbetstiden inom produktionen. Genom att försöka minska 

slöserierna genom olika aktiviteter samt att göra medarbetarna mer delaktiga genom bl.a. 

utbildning i Lean, var första steget mot en ”Lean-tänkande” organisation taget.  

År 2012 började ledningen på Ica DE Borlänge arbeta med Daglig Styrning, för att på 

dagsbasis försöka styra verksamheten. Detta genom att bl.a. blicka tillbaka till gårdagen för 

att i kombination med nulägets förutsättningar styra dagens verksamhet. Pilotprojektet med 

Daglig Styrning genomfördes på avdelningen Frukt & grönt år 2012 och idag finns tre olika 

nivåer, där den första nivån rapporterar dagsläget till nästa nivå och så vidare. ”Daglig 

Styrning 1” omfattar medarbetare, ”Daglig Styrning 2” omfattar gruppchefer och linjechefer 

och ”Daglig Styrning 3” omfattar linjechefer och ledningsgruppen. Genom att arbeta med 

Daglig Styrning av verksamheten, fångar man upp eventuella avvikelser ifrån planeringen 

som finns. Dessa avvikelser registreras och försöker lösas där de uppkommer, men går inte 

det skickas de vidare till nästa nivå. Om avvikelserna återkommer, bör dessa analyseras för att 

sedan kunna söka hitta rotorsaken och lösa problemen. Målet med Daglig Styrning är att 

leverera rätt varor i rätt tid till rätt kvalité. Trots att mer arbetstid har lagts ned på arbete med 

förbättringsverksamheten än någonsin förut, har inte nyckeltalet ”Alla antal kolli/Alla antal 

arbetstimmar” försämrats under de sista åren.  

Under våren 2015 inleds ett nytt projekt, ”Uppgradering av Daglig Styrning DE Borlänge”, 

där en ”nystart” av Daglig Styrning kommer att ske. Ständiga förbättringar kommer att lyftas 

upp ytterligare en nivå genom ökad involvering och fokusering av medarbetarna och deras 

outnyttjade kompetenser. Ett ”fikarum” i en passage där de anställda passerar dagligen, ska bli 

en ”förbättringsarena”. Där kommer bl.a. statistik om inlämnade, genomförda och nedlagda 

förbättringar ifrån samtliga av ICAs distributionsenheter att synliggöras. Information om Lean 

och slöserierna om icke värdskapade tid kommer också att finnas tillgängligt på samma plats.  

För att ytterligare uppmuntra medarbetarna till att lämna in förbättringsförslag och att 

välkomna det nya projektet, kommer alla som lämnar in förbättringsförslag fram tills 

invigningen av förbättringsarenan att vara med i utlottningen av ett hemligt pris. Det visade 

sig senare att 45st förbättringsförslag lämnades in under sista veckan, vilket motsvarar 7,5 % 

av målet för inlämnade förbättringsförslag på 600st för hela år 2015. Målet för antal 

genomförda förbättringsförslag för år 2015 är 350st.  
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För att motivera medarbetarna ytterligare och visa att detta är ett prioriterat område, kommer 

en intern tävling (där flest genomförda förbättringsförslag vinner) mellan avdelningarna att 

implementeras samtidigt som projektet fortlöper. Det bästa förbättringsförslaget varje månad 

kommer dessutom att koras till ”Månadens förbättring” på varje distributionsenhet. Juryn för 

detta i ICA DE Borlänge består av fem medarbetare och representanter från ledningen. 

”Månadens förbättring” skickas sedan vidare till huvudkontoret i Solna för att tävla med de 

övriga distributionsenheterna om titeln ”Månadens förbättring” på koncernnivå. 

Karlsson uttrycker dock en oro över en pågående förändring som skulle kunna bidra till ökad 

distans mellan cheferna och dess medarbetare. Denna oro handlar om att gruppchefernas 

kontor som ligger i direkt anslutning (en dörr emellan) till produktionslokalerna kommer att 

flyttas till ett öppet och stort kontorslandskap i en annan del av byggnaden. Det nya 

kontorslandskapet som ligger en våning upp och femtio meter längre bort, kommer att delas 

med andra strategiska funktioner som till exempel produktionsstyrning, HR, kommunikation 

och ledningsgruppen. 

 

5.1.3. Beskrivning av förbättringsverktyget C2 
På ICA DE i Borlänge används ett gemensamt förbättringsverktyg, datasystemet C2. Det är 

ett internt datasystem för samtliga av ICA:s distributionsenheter och ligger på koncernnivån, 

vilket betyder att alla registrerade förbättringsförslag kan ses av alla behöriga C2-användare i 

organisationen, oavsett vilken distributionsenhet man tillhör.  

För ICA DE Borlänges del implementerades förbättringsverktyget och sattes i drift år 2011. 

Cheferna, medlemmarna i förbättringsteamen m.fl. är behöriga att använda 

förbättringsverktyget, men som medarbetare har man ingen behörighet per automatik. Tanken 

är att varje inlämnat förbättringsförslag ska registreras och hanteras i systemet. Varje inlämnat 

förbättringsförslag blir till ett ärende och får ett ärendenummer som alltid går att spåra och 

inte går att ta bort.  

I datasystemet finns en struktur av olika processer som varje ärende följer. Varje ärende 

innehåller en tilldelad status, som är olika beroende på hur långt det har kommit och i vilken 

process det befinner sig (se figur 1.1.). 

  

Ska utredas 

    

  

↓ ↑ 
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Ny 

inlämning → Ska beslutas → 

Ska 

genomföras → Ska följas upp 

   

↓ 

   

↓ 

   

Nedlagt 

   

Genomfört och 

uppföljt 

Figur 1.1. Inlämningsprocessen 

I C2 finns många inbyggda funktioner. En funktion gör till exempel att den person vars tur det 

är att reagera på förslaget, automatiskt blir påmind om det varje vecka fram till dess att ett 

aktivt reagerande är gjort. Har man ett förslag på sitt ”bord”, kan man välja att bolla över 

förslaget till någon annan med C2-behörighet eller begära mer tid om man behöver det. När 

en användare har reagerat på det ärendet som ligger på dennes bord, får ärendet ytterligare två 

veckor i ”väntetid” tills nästa reaktion måste ske, oavsett om användaren väljer att bolla 

ärendet vidare, ändra status på det eller om bara skriver en kort kommentar. Ett problem med 

detta är att det förekommer att två veckor kan passera utan att den som är tilldelad ärendet gör 

någon reaktion på det. Efter dessa veckor kan de reagera med att skriva en ”punkt” i 

kommentarsfältet, varpå ytterligare två veckors reaktionstid ges. Under dessa fyra veckor kan 

ingen annan ändra status eller reagera på ärendet, enbart lämna kommentarer. Detta skapar 

onödigt långa hanteringstider. För övrigt är det den som registrerar det inlämnade 

förbättringsförslaget i C2 den först får reagera på ärendet i systemet. Det betyder att den 

medlemmen beslutar om det ska läggas ned, utredas eller genomföras. 

Ett problem med C2 är att det inte lagras någon historik. Att söka äldre förbättringsförslag via 

olika sökord är inte möjligt. 

Under år 2014 lämnades 624st in varav 240st genomfördes. Målet för år 2015 är att 600st 

förbättringsförslag ska lämnas in och att 350st av dessa ska genomföras. Från 1 januari 2015 

till och med 30 mars 2015 var 31 % av de genomförda förbättringsförslagen in tid. Detta är 

sämre än år 2014 under samma tidsintervall, då 52 % av förbättringsförslagen genomfördes i 

tid. Även om tiden som man har på sig att reagera redan har passerat, kan man alltid reagera 

senare. Konsekvensen blir att förseningen registreras i systemet samt att besluts- och 

genomförandetiden som även de registreras i systemet blir längre. 

5.1.4. De formella processerna vid hanteringen av inlämnade förbättringsförslag 
Efter att en medarbetare lämnat in ett förbättringsförslag, antingen på en offentlig 

informationstavla via en post-it-lapp (i dimensionen 5 x 10 cm) eller personligen till en 
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gruppchef på sin avdelning, ska detta registreras i C2. Alla inlämnade och pågående 

förbättringsförslag ska först tas upp på dagens möte för ”Daglig Styrning 1”, där cheferna på 

den lägsta organisatoriska nivån samt deras medarbetare befinner sig. Cheferna på ”Daglig 

Styrning 1” har mandat att ta beslut om förändringar upp till 5000 kr per förslag. Om det inte 

går att lösa här, tar man vidare förbättringsförslaget till dagens möte för nästa organisatoriska 

nivå, ”Daglig Styrning 2”. Här omfattas ledningsgruppen som består av linjechefer, 

stödfunktioner samt högsta chefen. På denna nivå får beslut tas om max 30 000 kr per förslag. 

Om förbättringsförslaget inte heller kan lösas på denna organisatoriska nivå, går 

förbättringsförslaget vidare till ett förbättringsteam. Det är vanligt att förbättringsförslagen 

skickas vidare ifrån ”Daglig Styrning 1” till ”Daglig Styrning 2” och sedan in till 

förbättringsteamen, trots att lösningarna redan kunde genomföras under ”Daglig Styrning 1”. 

Enligt Karlsson verkar det föreligga en osäkerhet om vilka mandat förbättringsteamen har. Ett 

annat förfarande som kan frångå den formella strukturen, är att ett förbättringsförslag även 

kan registreras direkt in till förbättringsteamet, utan att det tas upp på något av möte av 

”Daglig Styrning”. 

Förbättringsteamen är en del av det ständiga förbättringsarbetet och det finns ett 

förbättringsteam för varje avdelning. Dessa team består av minst en gruppchef, medarbetare, 

skyddsombud, facklig representant samt en linjechef när möjlighet. För att komma med i ett 

förbättringsteam handplockas man av någon av cheferna. Förbättringsteamen träffas en gång 

varje vecka och deltagarna varierar från vecka till vecka. Mötesledare är någon av de 

deltagande cheferna. I dagsläget finns en timme avsatt för ett planerat möte och en timme för 

genomförande av någon förbättring varje vecka. Ytterligare tid går att få till förbättringsarbete 

om det behövs. Cheferna har mandat att bestämma vilka personer som ska deltaga på mötena, 

eftersom de själva sätter upp deltagarlistan.  

Under förbättringsteamens möten behandlas som tidigare nämnt, alla inlämnade och pågående 

förbättringsförslag. Diskussioner förs och beslut tas om förbättringsförslagen ska genomföras, 

utredas ytterligare eller läggas ned. Efter beslut är taget, delegeras ärendet vidare till någon 

person inom organisationen som blir ansvarig för att nästa steg i ärendet ska tas. Samtidigt 

som ärendet delegeras till någon, försvinner det från agendan i förbättringsteamet. Däremot 

kan någon annan delegera sitt ärende till förbättringsteamet, varpå den hamnar på den 

agendan vid nästa möte för förbättringsteamet. Ibland delegeras ärendet vidare upp till 

ledningsgruppen. Här ser ledningen flera återkommande problem. Ett problem är när ärendena 

beskrivs otydligt och skickas tillbaka till förbättringsteamet för tydligare beskrivning. Ett 



30	
	 	

annat problem är om ärendet redan kunde beslutas om att genomföras i förbättringsteamet, 

men ändå delegerats vidare för beslut.  

Det verkar vara svårt att i förbättringsteamen avgöra omfattningen av förbättringsförslagen. 

Ibland kan det röra sig om rutiner och den dagliga verksamheten, t.ex. flytta en papperskorg 

från punkt A till punkt B. I det föregående exemplet kanske det inte ens ska registreras som 

ett förbättringsförslag. Om förbättringsförslaget däremot är av mycket omfattande karaktär 

och beräknas ta mer än fyra månader, ska det göras ett projekt av det. För att det ska räknas 

som en förbättring, ska det med andra ord beräknas att genomföras inom fyra månader. 

I förbättringsteamet ska helst en beräkningskalkyl av den potentiella vinsten av 

förbättringsförslagen genomföras, men detta kan vara svårt att bedöma vid t.ex. vinster 

gällande arbetsmiljön. 

Vad gäller utbildning inom förbättringsarbete, har samtliga med inloggningsuppgifter i C2 fått 

en utbildning i det datasystemet. Varken medarbetarna eller gruppcheferna har någon specifik 

utbildning för att arbeta med ständiga förbättringar. Däremot erbjuder ICAs utbildningsbas 

”ICA Skolan” olika internutbildningar. ”Verktyg i vardagen” (f.d. Ständiga förbättringar 1) är 

en av dessa utbildningar som är frivilliga att genomföras. I den utbildningen ges kunskap om 

bl.a. Sex Sigma och Lean. 

För gruppcheferna har arbetet med förbättringsarbete ålagts de ordinarie arbetsuppgifterna 

och implementerats successivt, sedan arbetet med Lean startades. Däremot har förutom 

arbetet i förbättringsteamen, ingen specifik tid beräknats eller avsatts för förbättringsarbetet. 

Å andra sidan får cheferna ta den tid de behöver till förbättringsarbetet.  

5.2. Fallstudien 
I fallstudien ingår en bakgrundsintervju, en intervjustudie samt en observation. Dessa 

kommer att redovisas under sina respektive avsnitt. 

5.2.1. Bakgrundsintervjun 
Till extraintervjun intervjuades olika medarbetare och chefer i syfte att få bakgrundsfakta om 

deras reella och formella kompetenser. Dispositionen av extraintervjun redovisas genom att 

frågorna visas först med sammanställning av svaren i direkt anslutning med kursiv stil. 

Frågor 

1. Har du en fullständig gymnasieutbildning? Samtliga respondenter svarade att de har 

en fullständig gymnasieutbildning. 
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2. Har du någon eftergymnasial utbildning? En av åtta respondenter har genomfört en 

fullständig eftergymnasial utbildning. 

3. Har du gått någon och i så fall vilken internutbildning på Ica DE Borlänge? Sex av åtta 

respondenter har genomgått internutbildningar. Sex respondenter har genomfört 

utbildningen ”Verktyg i vardagen/Ständiga förbättringar”, en respondent har 

genomfört en ”kvalitetsutbildning” och en respondent har genomfört utbildningen 

”Ny ledare på Ica”. 

4. Hur många år har du varit anställd på Ica DE Borlänge? Respondenterna har varit 

anställda på Ica DE Borlänge mellan sex och femton år. 

5. Hur många år har du varit anställd hos någon annan arbetsgivare före din anställning 

på Ica DE Borlänge? Respondenterna har varit anställda mellan fyra och tio år hos 

andra arbetsgivare innan de blev anställda på Ica DE Borlänge. 

 

5.2.2. Intervjustudien 
Till intervjustudien intervjuades olika respondenter som någon gång deltagit i ett 

förbättringsteam. Frågorna som användes vid intervjuerna återfinns i bilaga 1. Nedan 

redovisas en sammanställning av resultaten från intervjuerna. Strukturen på redovisningen är 

att chefernas svar redovisas först och medarbetarnas svar efteråt. Om cheferna och 

medarbetarna svarat samma saker uteblir positionsuppdelningen. 

Intervjufrågor om förbättringsarbetet - Respondenternas svar till Bilaga 1 

1. Gruppcheferna arbetar förutom i förbättringsteamen med att uppmuntra medarbetarna 

till att lämna in fler förbättringsförslag kontinuerligt. De registrerar förslagen i C2 och 

delegerar de till de som är mest lämpade för att genomföra uppgifterna, under 

förutsättning att beslutet är att genomföra det. De upplever att de medarbetare som ges 

ansvar även tar mer ansvar. En del förbättringsförslag genomför cheferna själva. En 

del förbättringsförslag framkommer under Medarbetarsamtalen (MAP). 

Medarbetarna arbetar inte med förbättringsarbetet mer än i mötet med 

förbättringsteamen samt i de förbättringar som ålagds dem att genomföra. De vittnar 

däremot om att arbetet numera är mer effektivt efter en tids deltagande i 

förbättringsteamen, än vad det var de första gångerna. Till exempel har fler kontakter 

med nya funktioner skapats och helhetsperspektivet utvidgats under tidens gång. Nu 
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har medarbetarna mer information om vilka som ska kontaktas angående olika 

ärenden, samt hur man förser sig med de material som behövs. 

2. Av medarbetarna behöver gruppcheferna ”ledig” tid, kontaktnätverk och engagemang. 

För egen del behövs förutom egen ledig tid, tillgång till eventuella 

specialistkunskaper, ekonomiska resurser och för uppgiften rätt material. 

Medarbetarna behöver också tid på sig att utföra sina tilldelade ärenden i 

förbättringsarbetet. De upplever att de ofta själva behöver fråga när de ska genomföra 

dem. I flera fall har de även efterfrågat när ärendena ska genomföras och fått till svar 

att de senareläggs p.g.a. tids- och personalbrist. Medarbetarna efterfrågar också mer 

befogenheter och resurser. Ett exempel som kom upp var när något specifikt på lagret 

skulle utföras och medarbetaren behövde komma i kontakt med en ansvarig för det 

specifika. Medarbetaren vittnade om otillräcklig kunskap om vem den ansvariga som 

skulle kontaktas var, varpå en chef behövde rådfrågas. Efter det fick chefen även ta 

fram nödvändiga kontaktuppgifter eftersom medarbetaren saknade befogenheter för 

detta. Därefter fick medarbetaren låna chefens telefon att ringa med p.g.a. att det inte 

finns någon specifik arbetstelefon för förbättringsdeltagare. 

3. a) Gruppcheferna ser utvecklingsmöjligheter i strukturen i förbättringsarbetet. Där 

ingår mottagande och behandling av de inlämnade förbättringsförslagen samt 

bedrivande av tilldelade uppdrag och återkoppling till medarbetarna. En del 

förbättringar som t.ex. ”förtydligande av rutin” eller ”flytta soptunnan från punkt A till 

punkt B” upplevs inte alltid som en förbättring, utan mer som ett dagligt underhåll. 

Dessa förbättringsförslag känns inte alltid motiverat att registreras inte i C2, men 

återkoppling till inlämnaren bör ändå alltid ske. Gruppcheferna vill även involvera 

medarbetarna ännu mer genom t.ex. att låta inlämnaren per automatik vara med och 

lösa problemet. Det upplevs även vara bra när det är samma mötesledare varje gång. 

Vid delat mötesledaransvar är det svårt att vara uppdaterad. Ännu mindre uppdaterad 

är cheferna på vad som händer i de andra avdelningarnas förbättringsteam. En 

”förbättringsledare” med specialistkompetens som kan fungera som ett ”bollplank” 

efterfrågas också. Mer samarbete mellan avdelningar efterfrågas. 

På medarbetarnivå önskas större variation av deltagande medarbetare i 

förbättringsteamen. Ett förslag som kom upp var att deltagandet kunde vara 

tidsbegränsat till t.ex. ett halvår.  
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b) Gruppcheferna önskar tydligare ansvarsområden. Det är svårt att arbeta med 

ärenden som man inte kan besluta själv och det tar tid när ärendena skickas vidare till 

andra avdelningar. Även insyn i andra avdelningars förbättringsteam önskas. Det 

upplevs som att det är god insyn i den egna avdelningens olika förbättringsteam, men 

att det är sämre insyn på de andra avdelningarna. Det finns då risk för att det arbetas 

dubbelt med samma problem parallellt på olika avdelningar. Insynen i 

förbättringsteamen hos de andra distributionsenheterna upplevs vara ännu mindre än i 

Borlänges distributionsenhet. En del chefer önskar bredda sin egen kunskap. Vissa 

frågor är väldigt avancerade vilket gör att det tar mycket tid att ta reda på vad som 

gäller. För övrigt upplevs det som att man förlorar kontrollen över ärendet när det 

delegeras vidare i c2, eftersom någon annan då måste reagera på det istället, samtidigt 

som det försvinner från den egna ”att-göra-listan”. 

Även hos medarbetarna kom det upp att insynen i förbättringsteamen på de andra 

avdelningarna är obefintlig. Det finns ingen tid för att hålla sig uppdaterad om det, 

vilket gör att dubbelarbete med samma förbättringar kan förekomma. Bättre 

tillgänglighet hos organisationens andra funktioner eller intressenter är också önskvärt. 

4. Gruppcheferna är å ena sidan mycket motiverade till förbättringsarbetet, men ibland 

upplevs det som lite rörigt p.g.a. att det ofta är för underbemannat av medarbetare för 

att genomföra de tilldelade arbetsuppgifterna. Även hög arbetsbelastning för 

gruppcheferna medför att förbättringsarbetet prioriteras ned. Vid lägre 

arbetsbelastning upplevs förbättringsarbetet mer motiverande samt högre prioriterat. 

Medarbetarna känner sig motiverade när de tilldelas att genomföra ett uppdrag. 

5. Belöningen för både gruppchefer och medarbetare för ett genomfört 

förbättringsförslag, kan vara en klapp på axeln eller uppmärksamhet på intranätet. 

6. a) Medarbetarna motiveras genom att cheferna pratar mycket om förbättringar i 

vardagen – på möten, ”Daglig Styrning” och medarbetarsamtalen. När medarbetarna 

stöter på ett problem, uppmuntras de till att se möjligheterna och därigenom skriva ned 

och lämna in ett förbättringsförslag. Genom att visa att förbättringsområdet är ett 

prioriterat område, oavsett hur produktionsläget ser ut, motiverar cheferna också sina 

medarbetare. 

b) Genom att låta inlämnaren vara delaktig vid genomförandet av sitt förslag, 

engageras medarbetarna i förbättringsarbetet. 
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7. a) Både chefer och medarbetare känner stort stöd från sina respektive närmaste chefer. 

De tycker att cheferna själva ska vara tillgängliga under den tiden som är avsatt för 

förbättringsarbete och att det är viktigt att det inte kan bokas bort.  

b) En del chefer vill ha mer utbildning medan andra känner att det räcker. Däremot 

upplever flera att förbättringsverktygen som de tidigare lärt sig att använda, väldigt 

sällan kommer till användning. Samtliga chefer har gymnasial utbildning, varav en 

chef har eftergymnasial utbildning. 

Medarbetarna känner att de har tillräcklig utbildning för att göra sina uppdrag. 

Samtliga medarbetare har gymnasial utbildning, varav ingen medarbetare har 

eftergymnasial utbildning. 

8. En del chefer saknar feedback helt medan andra får feedback ibland. 

Medarbetarna är nöjda med den feedback som de får. 

9. För att komma med i ett förbättringsteam som medarbetare blir man handplockad av 

en chef. Cheferna vill att olika funktioner ska finnas representerade i teamen. De som 

vill och är engagerade ska kunna få vara med.  

10. På chefsnivå är det oklart vilka tids- och ekonomiska begränsningar som finns. 

Däremot upplever de att ledningen har stort förtroende för de beslut som tas. Det är 

mycket sällan något förbättringsförslag som ska genomföras, bromsas av ledningen. 

Medarbetarna upplever att gruppchefernas delegerade uppgifter ibland är otydliga, det 

kan vara svårt att förstå vad som skall göras. 

11. Det finns inga formella eller uttalade gränser att följa vid gruppchefernas hantering av 

inlämnade förbättringsförslag. Gemensamt är dock att ”Quick-fix”, det vill säga 

förbättringsförslag som går att genomföra väldigt snabbt, registreras godtyckligt. 

12. Samma som ovan. ”Quick-fix” registreras olika efter eget omdöme av olika 

gruppchefer. 

13. Om ett ärende skjuts fram i tiden utan angiven orsak är skälet nästintill 100 procent på 

grund av tidsbrist. Det finns helt enkelt inte någon ledig tid att avsätta till ärendet. 

Ibland kan ytterligare betänketid behövas för den enskilde och även då saknas ledig tid 

för begrundande. 

14. På förbättringsarbete lägger gruppcheferna ned cirka tio timmar per vecka om de är 

mötesledare och ca två timmar per vecka om de har driftansvar. Om de varken har 

driftansvar eller är mötesledare läggs i snitt fem timmar i veckan på förbättringsarbete 
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Medarbetarna ligger ned ca fem timmar per vecka på förbättringsarbete om de deltar i 

något projekt eller förbättring som ska genomföras. Annars lägger de ned ca två 

timmar i veckan på förbättringsarbete. 

15. Från ett chefsperspektiv skulle det vara fullt möjligt att ”någon annan” arbetade med 

förändringsarbetet. Denna ”någon” skulle med fördel vara en specialist, som var 

drivande och hade genomtänkta lösningar. Specialisten skulle kunna föra arbetet 

framåt i teamen genom att utreda och se lämpliga resurser för förbättringsförslagen. 

Även kostnadskalkylering och delaktighet i projekt skulle kunna inkluderas i dennes 

arbetsuppgifter. 

På medarbetarnivå skulle vilken medarbetare som helst kunna delta i arbetet eller 

förbättringsteamen. Önskvärt är att personalen roterar för att öka förutsättningarna för 

nytänkande vid förbättringar. 

16. Gruppcheferna förväntar sig att medarbetarna ska vara intresserade, delaktiga, 

engagerade och aktiva. De får gärna bidra med synpunkter och egen kunskap eller 

kompetens. 

Medarbetarna har inga förväntningar på varken cheferna eller varandra. 

17. Inga alternativa lösningar uppkom bland cheferna, men förslag på att rotera på flera 

team eller flera medarbetare uppkom. Detta skulle innebära att fler medarbetare blir 

delaktiga i förbättringsarbetet. En del chefer ifrågasätter även nyttan av att ha många 

ansvariga i förbättringsteamen samt att det är rotation på mötesledarna. De känner att 

alla chefer kanske inte brinner lika mycket för förbättringsarbetet som en del andra 

gör. 

Medarbetarna tycker att konceptet är bra eftersom förändringar sker. De tycker att det 

visar på att det finns en vilja och ett driv till förändringar bland cheferna. 

5.2.3. Observationen 
I observationen har jag deltagit som passiv observatör vid ett ordinarie möte med ett 

förbättringsteam. Mötet tog 60 min och mötesdeltagarna bestod av sju medlemmar, blandat 

av både chefer och medarbetare, vilket betyder att totalt sju timmars arbetstid investerades. 

Deltagarna på mötet var inte per automatik samma som de personer som lämnat in 

förbättringsförslagen. På grund av anonymitet kommer ytterligare redovisning av 

mötesdeltagarna att utebli. 

Dagens agenda bestod av totalt fjorton stycken förbättringsförslag att beslutas om. När dessa 

förbättringsförslag inkommit till ett förbättringsteam, benämns de som ärenden. I dagens 
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möte behandlades åtta ärenden inom ramen för att vara i rätt tid och sex stycken som var 

försenade. Tidigare behandlade ärenden som delegerats vidare med beslut om att genomföras, 

följdes upp under mötet. 

Beslut om att genomföra förbättringar uppgick till sex stycken, varpå dessa delegerades vidare 

till de som förbättringsteamet ansåg vara mest lämpade att genomföra uppgifterna. I ett 

exempel handlade det om en enkel och praktisk uppgift som en medarbetare själv ansvarsfullt 

tog på sig att genomföra snarast möjligast efter mötet. 

Fyra av ärendena lades ned. Ett av dessa lades ned efter spekulationer om att det skulle vara 

praktiskt och tekniskt svårt att genomföra. Ingen konkret fakta påvisades. 

Ett annat ärende lades ned efter diskussion om att investeringskostnaderna troligtvis skulle 

vara alldeles för höga. Inte heller i detta fall hänvisades det till någon konkret fakta. I ett annat 

ärende var formuleringen för otydlig för att förbättringsteamet skulle kunna besluta i ärendet. 

Det beslutades att denna förbättring skulle återkopplas till den inlämnande medarbetaren. 

Därefter diskuterades det om att lapparna för att skriva in förslagen på var för små och att det 

av den anledningen kunde utebli tillräckligt detaljerade och tydliga beskrivningar. Eftersom 

utformningen av dessa lappar är under översyn i projektet “Uppgradering av Daglig Styrning 

DE Borlänge”, vidtogs ingen åtgärd till detta. 

De sista tre ärendena handlade om förtydligande av rutiner. I dessa fall skulle återkoppling till 

de inlämnande medarbetarna ske. Dessa ärenden skulle läggas ned eftersom rutinerna redan 

finns. 

Samtliga ärenden diskuterades av mötesdeltagarna. Chefen som var mötesledare presenterade 

ärendet först innan övriga började sitt deltagande i diskussionen. Alla ärenden som väntade på 

beslut av förbättringsteamet togs upp för diskussion. De flesta medlemmar i 

förbättringsteamet bidrog med egna åsikter och kommentarer vid alla ärenden som togs upp, 

men inte samtliga. 

Processen för varje ärende var som sådan att först gavs en presentation följt av en diskussion. 

Därefter beräknades potentialen av ärendet och sedan fattades ett beslut. Inga 

beräkningskalkyler för att påvisa investeringskostnader och potentiella ekonomiska vinster 

genomfördes i något av ärendena. Då medarbetarna som lämnat in förbättringsförslagen inte 

deltog (med undantag för en person), blev mötesdeltagarnas tolkningar i ärendena av 

betydelse vid beslutsfattandet. Majoriteten av ärendena var inlämnade förbättringsförslag 
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ifrån någon som tillhörde ett förbättringsteam. I ett ärende hade ingen av mötesdeltagarna läst 

förbättringsförslaget före mötet. 

Efter mötet formellt var slut, fortsatte en kort informell diskussion om hanteringen av 

förbättringsförslagen. Där framkom det att förbättringsförslagen inte alls passerar genom 

mötena för “Daglig Styrning 1” och “Daglig Styrning 2” i praktiken, som den formella 

strukturen beskriver. Istället tas de inlämnade förbättringsförslagen upp och presenteras, utan 

att beslutas, på “Daglig Styrning 1”, för att sedan direkt registreras till förbättringsteamet på 

respektive avdelning. 
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6. Analys 

I analysen kommer det empiriska materialet att diskuteras och analyseras i förhållande till 

uppsatsens problemställning, med stöd av den teoretiska referensramen.  

6.1. Förbättringsverksamheten utifrån organisationens kontextuella 
förutsättningar 

Ica DE Borlänge är en organisation där arbetet med förbättringsarbetet är av en omfattande 

karaktär och det genomsyrar hela organisationen. Med ledningens uppsatta mål på knappt ett 

inlämnat och genomfört förbättringsförslag per anställd och år är det tydligt att ett stort fokus 

ligger på försöka tillvarata medarbetarnas outnyttjade kreativitet, vilket bekräftas i det 

empiriska materialet. Den studerande organisationen är en stor organisation som producerar 

återkommande varor. Organisationen uppvisar i huvudsak en struktur som Mintzberg (1979) 

kallar för en Maskinbyråkrati, där cheferna har beslutsbefogenheterna och verksamheten 

präglas av mycket regler och rutiner. Det är inte operatörerna som har utvecklat reglerna utan 

dessa är framtagna av specialister i teknostrukturen. Trots detta påminner ändå strukturen i 

organisationens förbättringsverksamhet om den divisionaliserade strukturen, där de olika 

avdelningarna agerar som enskilda enheter, beslutsgångarna tar lång tid och det är svårt med 

koordineringen. 

Det är även intressant att det verkar föreligga en tendens att betrakta det ständiga 

förbättringsarbetet som synonymt för förslagsverksamheten inom den studerade 

organisationen. Alla frågor, svar och diskussioner som förts om det ständiga 

förbättringsarbetet inom organisationen, har oavsett organisationsnivå antagits handlat om 

förslagsverksamheten. 

Genom att låta medarbetarna lämna in förbättringsförslag och delta i ett förbättringsteam, vill 

ledningen ta tillvara på deras outnyttjade kompetenser och göra dem mer delaktiga i 

förbättringsarbetet. Medarbetarna är motiverade när de deltar i förbättringsarbetet och 

tillräckliga resurser finns att tillgå. Medarbetarnas motivation för förbättringsarbetet sjunker 

dock när resurserna inte är tillräckliga och när de återgår till sitt ordinarie arbete. Dessa 

upplevelser kan härledas till modellen Job Characteristics Model, som beskriver att rätt 

verktyg och variation i arbetet är förutsättningar för ett motiverande arbete (Cheser, 1998; 

Robbins & Judge, 2012, s. 142). 

När det gäller organisationens hantering och behandling av inlämnade förbättringsförslag, 

fram tills att ett beslut i ärendet är fattat, finns det goda utvecklingsmöjligheter. Eftersom det 
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är många ansvariga i förbättringsprocesserna, efterfrågas bättre samordning, koordinering och 

struktur på förbättringsprocesserna i det empiriska materialet. Vid mottagandet och 

registreringen av ett förbättringsförslag är det en godtycklig bedömning som i första läget 

avgör ärendets framtid. Detta gäller både i praktiken och vid registreringen i C2. Ett 

tvärfunktionellt deltagande, som styrks av teorin (Imai, 1991), med personer som har 

specialistkompetens är andra önskemål. Enligt Sörqvist (2004, refererad i Sörqvist & 

Höglund, 2007) krävs en väl strukturerad förbättringsprocess för att kunna genomföra 

förbättringarna på ett effektivt sätt.  

I empirin framgår dock att många medlemmar i förbättringsteamen har lång arbetserfarenhet 

och har genomgått internutbildningar hos Ica DE Borlänge, men att endast ett fåtal besitter 

någon formell kompetens i form av eftergymnasial utbildning. Den reella kompetensen är 

således relativt gedigen hos medlemmarna, vilket indikerar på att ledningen prioriterar den 

reella kompetensen framför den formella kompetensen i förbättringsarbetet. I ett ständigt 

förbättringsarbete där empowerment ska prägla organisationen och dess medlemmar är detta 

inte något negativt. Tvärtom är det mycket fördelaktigt att medarbetarna involveras i det 

ständiga förbättringsarbetet. I referering till Yukl (2012) och Widdershowen (2015) handlar 

empowerment om medarbetarens upplevelse av sitt arbete som meningsfullt och dennes 

möjlighet att själv kunna påverka viktiga beslut och få bestämma sin arbetsroll. 

Empowerment i kombination med Hackman & Oldhams (Cheser, 1998; Robbins & Judge, 

2012, s. 142) modell Job Characteristics Model över de olika egenskaperna som påverkar 

engagemanget och motivationen i den anställdas arbete, medför att den anställdes reella 

kompetens blir mycket värdefull för företaget. 

Fastän Ica DE Borlänge arbetar med Lean och har ett omfattande förbättringsarbete, indikerar 

det empiriska materialet att tiden som tillsätts för medarbetarna och cheferna i deras arbete 

med förbättringsarbetet är alldeles för begränsad. Tidsbrist är även en av orsakerna till att 

chefer skjuter ett förbättringsärende framåt i tiden, som Petersson m.fl. (2012) menar riskerar 

att underminera hela arbetet med Lean på lång sikt. Cheferna lägger ner olika mycket tid på 

förbättringsarbetet, beroende på om de är driftansvariga, mötesledare eller att det inte finns 

fler förbättringsuppgifter att tillgå. Även medarbetarna lägger ned olika mycket tid på 

förbättringsarbetet, beroende på om de har tilldelats något uppdrag eller inte. Teorin bekräftar 

att många chefer skulle behöva mer tid till att leda och utveckla sina medarbetare (Udd, 

2013b). 
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Förutom tiden, är belöningssystemet en annan aspekt som påverkar den anställde och dennes 

engagemang och motivation. Inom Ica DE Borlänge finns både individbaserade- och 

gruppbaserade belöningar, som utfaller när ett visst antal inlämnade förbättringsförslag en 

genomförda. De gruppbaserade belöningarna utfaller när de uppsatta målen i antalet 

inlämnade förbättringsförslag uppnås. Dessa belöningar tillfaller inte de anställda som lämnat 

in förbättringsförslagen per automatik. För att ta del av belöningen måste den anställde 

antingen arbeta under de bestämda arbetstiderna som belöningarna utdelas, eller ta sig till 

arbetsplatsen under sin arbetsfria tid. Det som gör belöningssystemet ännu mer komplext, är 

att de anställdas produktivitet belönas paradoxalt genom det ackordsbaserade 

belöningssystemet där de individbaserade belöningarna enbart är produktivitetsrelaterade; den 

som producerar mest och snabbast får bäst timlön, oavsett hänsyn till kvalité och säkerhet. 

 

6.2. Hur kan verksamheten på Ica DE Borlänge organiseras? 

Den studerande organisationen arbetar med ett förbättringsarbete som genomsyrar hela 

organisationen. Kontinuerligt arbete i förbättringsteam bidrar genom delegering till 

medarbetarnas empowerment som enligt (Yukl, 2012) stärker medarbetarens engagemang. 

Möjligheterna för medarbetarna att kunna påverka verksamheten är ett sätt för arbetsgivaren 

att locka till sig och behålla kompetenta medarbetare, vilket på lång sikt även bidrar till att 

begränsa personalomsättningen. En poäng med att ha en låg personalomsättning är att det 

skapar goda förutsättningar för att ta tillvara på och utnyttja medarbetarnas outnyttjade 

kompetenser, enligt det som Liker (2009) kallar för det åttonde slöseriet.  

Trots ledningens hårda arbete för att skapa en medarbetarvänlig och kreativitetsfrämjande 

arbetsplats, indikerar analysen att det finns utvecklingsmöjligheter inom verksamheten och 

dess organisationsstruktur. Fastän fem år har passerat sedan Ica DE Borlänge började arbeta 

med Lean, efterfrågas fortfarande en tydlig organisationsstruktur, mer specialistkompetens, 

mer tillgänglig tid och en bättre koordinering och samordning. Utifrån ett akademiskt 

perspektiv ser jag i huvudsak två förklaringar till detta, där den ena förklaringen inte behöver 

utesluta den andra. Den första förklaringen är att implementeringen av Lean verkar ske och 

har skett med en succesiv tillämpning och en mild grad av försiktighet. Föranledningen till 

detta är tidsintervallet från starten tills nuläget, i kombination med vad som efterfrågas i det 

empiriska materialet. Den andra förklaringen är att motståndskraften som Jacobsen (2013) 

beskriver som merarbete har besannats. Enligt det empiriska materialet har inga extra resurser 
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tillsatts på chefsnivåerna under Lean-implementeringen, som skulle kunnat frigöra mer tid åt 

förbättringsarbetet. Även medarbetarna efterfrågar mer tid. Däremot verkar samtliga chefer 

och medarbetare vara mycket angelägna, villiga och motiverade till att arbeta med 

förbättringsarbetet när rätt förutsättningar, resurser och organisering finns. 

Frågan kvarstår dock, hur Ica DE Borlänge ska organisera sin verksamhet för att kunna ta 

tillvara på medarbetarnas outnyttjade kompetenser på ett tillfredsställande sätt? 

Organisationens nuläge ger en viss indikation på att förslagsverksamheten har anpassats till 

och har utgått ifrån den befintliga organisationsstrukturen. Förbättringsarbetet torde bli mer 

framgångsrikt om verksamheten anpassas och organiseras utefter de anställdas outnyttjade 

kreativitet istället. Genom att omstrukturera organisationen enligt figur 2.0. skulle ledningen 

kunna ta tillvara på medarbetarnas outnyttjade kreativitet på ett mer framgångsrikt sätt än 

idag. Effekterna av vad den föreslagna omstruktureringen skulle innebära, redovisas i nästa 

avsnitt. 

 

Figur 2.0. Organisationsstruktur för ett framgångsrikt förbättringsarbete för företag med hundratals anställda 
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Organisationsstrukturen (figur 2.0.) visar förbättringsledaren, som Sörqvist (2004, refererad i 

Sörqvist & Höglund, 2007) kallar för den stödjande rollen. Förbättringsledaren kan med 

fördel vara en välutbildad person med specialistkompetens. Förbättringsledaren samordnar 

förbättringsarbetet, sköter koordineringen mellan avdelningarna och ser till att tillräckliga 

resurser och önskemål om tvärfunktionell kompetensförstärkning ifrån andra funktioner 

tillsätts. Förbättringsledaren ger även kontinuerligt stöd och utbildning till de 

förbättringsansvariga, som Sörqvist (2004, refererad i Sörqvist & Höglund, 2007) kallar för de 

styrande rollerna. 

En rekommendation är att de förbättringsansvariga cheferna representeras av max två 

personer per avdelning, som enbart arbetar med förbättringsarbetet. Som Sörqvist (2004, 

refererad i Sörqvist & Höglund, 2007) beskriver ska de vara försedda med de resurser och 

befogenheter som krävs för att skapa goda förutsättningar för förbättringsarbetet. Aganovic & 

Jonsson (2006, s. 85) förespråkar att det finns anställda som arbetar med förbättringsarbete på 

heltid, men eftersom personalbemanningen sker under större delen av dygnet på Ica DE 

Borlänge föreslås två förbättringsansvariga hellre arbeta deltid och täcka upp för hela dygnet 

än enbart heltid under dagtid. På längre sikt kan ledningen välja att ändra kravprofilen vid 

nyrekrytering av chefer och därigenom göra fler chefer till förbättringsansvariga, men först 

måste förbättringsprocesserna bli väl inarbetade. Enligt Senge (1990) ska den 

förbättringsansvarige agera som designer, lärare och förvaltare av förbättringsarbetet, vilket 

även gäller i denna organisation. Innan förbättringsprocesserna blivit väl inarbetade, 

förespråkas att de förbättringsansvariga endast arbetar med förbättringsarbetet. 

De utförande rollerna som Sörqvist (2004, refererad i Sörqvist & Höglund, 2007) kallar dem, 

går under benämningen medarbetare i figur 2.0. som arbetar med processerna och berörs av 

förbättringen (ibid.). Tanken med modellen är att samtliga medarbetare ska involveras i 

förbättringsarbetet. 

Utöver den nya organisationsstrukturen, finns ytterligare en förändring som bidrar till ett 

framgångsrikt tillvaratagande av de anställdas outnyttjade kreativitet. Det handlar om nya 

belöningssystem som belönar medarbetarengagemanget i det ständiga förbättringsarbetet, 

istället för att belöna de som arbetar snabbast. Detta är förenligt med Likers (2009) 

beskrivning i det inledande kapitlet om en strävan mot ett jämt flöde inom en Lean-

organisation. För att minimera motivationen till att prestera snabbast tas det ackordbaserade 

belöningssystemet bort. För att sedan sträva efter ett jämt flöde, skulle en individbaserad 

belöning under en övergångsperiod kunna utfalla till de medarbetare som bäst kan hålla en 
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förutbestämd produktionstakt. Visserligen riskerar denna förändring att uppbringa 

motståndskrafter, speciellt ifrån de mest produktiva som förlorar personliga fördelar 

(Jacobsen, 2013, s. 147-156), men i ett långsiktigt perspektiv kommer dessa motståndskrafter 

att fasas ut naturligt ur organisationen.  

Hansson & Redbark (2003) förespråkar flera belöningssystem, som bör vara anpassade till de 

specifika förhållandena inom organisationen. På Ica DE Borlänge bör belöningssystemet 

utformas likt Lewis (1995) systematiska belöningsmodell, där en ekonomisk belöning utfaller 

vid varje inlämnat och genomfört förbättringsförslag. Detta motiverar medarbetare till att 

lämna in flera förbättringsförslag samt flyttar allt fokus från produktionen till 

förbättringsverksamheten istället. Däremot bör Lewis belöningsmodell fungera som en 

gruppbelöning för medarbetarna för varje förbättringsteam. En gruppbelöning hjälper de 

lågpresterande att prestera bättre inom gruppen (Hansson & Redbark, 2003). Om 

organisationen dessutom tillämpar ett belöningssystem enligt Smitt m.fl. (2002, s. 33) där 

samtliga anställda får dela på de ekonomiska vinsterna utav förbättringarna som genomförs, 

minimeras riskerna för avundsjuka och förbättringsarbetet stärks ytterligare i positiv 

bemärkelse. 

 

6.3.Effekter utav den nya organisationsstrukturen och belöningssystemen 
Förutom det som tidigare nämnts, finns flera effekter med den nya organisationsstrukturen 

och dess tydliga roller. 

Genom förbättringsledaren som sambandkoordinator blir kommunikationen och strukturen 

stabil och välfungerande. Denne ser till att de förbättringsansvariga vidareutbildas samt att de 

får tilltagna resurser att arbeta med. Förbättringsledaren samordnar och tillsätter 

tvärfunktionell kompetens vid behov när de förbättringsansvariga efterfrågar detta. För att 

minska risken för dålig insyn i förbättringsarbetet samt dubbelarbete sinsemellan de olika 

avdelningarna, bör även kontinuerliga veckoavstämningar ske mellan förbättringsledaren och 

avdelningarnas förbättringsansvariga. 

Den nya organisationsstrukturen medför även effekter med rollerna som 

förbättringsansvariga. För det första kan den långa handläggningstiden i datasystemet C2 

minimeras. Detta sker ifall ett beslut har fattats om att genomföra ett förbättringsförslag. 

Genom att den förbättringsansvarige behåller ärendet hos sig själv i systemet och använder 

systemets kommentarsfunktioner istället för att delegera ärendet vidare, motverkas risken att 
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ärendet avstannar p.g.a. att den som fått ärendet tilldelat till sig är sjuk, bortrest eller av annan 

anledning inte har möjlighet att reagera. Förslaget som ska genomföras ska även använda 

förbättringsmetoden PDCA, enligt beskrivningen utav Liker (2009, s. 326-340). Empirin 

visade även att det var svårt att bestämma en sluttid och därmed en tidsplan för förbättringen 

för de förbättringsförslag som skulle genomföras. Inga förbättringsförslag fick en deadline 

som inte kunde skjutas framåt i tiden. Med förbättringsansvariga roller kan tydliga 

tidsbegränsningar införas och därigenom kan fler förbättringar genomföras. 

En effekt av att ha få förbättringsansvariga, är att olikheterna vid bedömningen av 

förbättringsförslagen begränsas. Det är förbättringsledarens uppgift att se till att de har ett 

delar perspektiv och gemensamma bedömningar. Även behandlingen och besluten berörande 

de inlämnade förbättringsförslagen blir mer enhetliga i hanteringen. I och med att de 

förbättringsansvariga inte har något ansvar för verksamheten i övrigt, motverkas 

nedprioriteringar av förbättringsverksamheten när fokus enbart ligger på förbättringsarbetet. 

En drivande förbättringssansvarig som per automatik blir mötesledare, måste vara väl insatt i 

förbättringsarbetet. 

När det gäller medarbetarna, medför den nya organisationsstrukturen stora förändringar som 

bäst beskrivs med ett exempel. Följande exempel som är förenklat, övergripande och måste 

kontextualiseras: 

Förutsätt att det finns tre avdelningar med åttio stycken anställda på respektive avdelning.  

Avdelningschefen utser två förbättringsansvariga på halvtid (50 % arbetstjänstgöring) per 

avdelning som driver förbättringsmöten och är mötesledare. Förbättringsmötena ska vara i 

en timme och bestå av en mindre grupp på fem medarbetare från samma 

produktionsavdelning. Om förbättringsledaren håller två sådana möten varje dag under fem 

dagar per vecka, medför detta att samtliga medarbetare får delta på ett förbättringsmöte 

varannan vecka. På förbättringsmötena kan de mindre förbättringsförslagen lämnas in, 

registreras, diskuteras och beslutas på en gång. Förbättringsförslagen av större omfattning 

ska få en veckas genomförandetid och vid behov kan tvärfunktionellt stöd kan begäras utav 

förbättringsledaren. Om förbättringsmötena äger rum varje vardag kl. 9-10 och kl. 17-18, 

skulle förbättringsledaren kunna ha ett konferensrum bokat för ett tvärfunktionellt möte varje 

vardag kl. 14-15. Samtliga stödfunktioner skulle sedan ha en representant tillgänglig under 

den specifika tiden, för att vid behov kunna delta vid mötet ifall de blir kallade utav 

förbättringsledaren. 



45	
	 	

Effekterna utav den nya organisationsstrukturen skulle bidra till att en stor del av 

förslagsverksamheten kan reduceras till förbättringsmötena, samtidigt som alla förslag skulle 

komma fram utan utrymme för missförstånd. Ledig tid frigörs åt de övriga cheferna, samtidigt 

som alla medarbetare inom produktionen får ett mer varierat arbete och blir delaktiga i det 

ständiga förbättringsarbetet, vilket är förenligt med en Lean-organisation. Förbättringsmötet 

bör även innehålla förbättringsrelaterad information och det ska finnas en strävan efter att de 

medarbetare som kommer med förbättringsförslagen, själva ska få vara delaktiga vid 

genomförandet av dem. Förbättringsmetoden PDCA bör tillämpas i alla ärenden som får en 

veckas genomförandetid. De medarbetare som t.ex. inte har något egentligt intresse av 

förbättringsarbetet, får ändå information om vilka aktuella förbättringar som genomförs vid 

tillfället. 

Förutom de nya rollerna, ger det nya belöningssystemet ytterligare effekter än de som 

beskrivits i förra avsnittet. Den individuella belöningen som utfaller under en 

övergångsperiod, handlar om att belöna de som håller en förutbestämd produktionstakt istället 

för att belöna de som producerar mest och snabbast. En jämn produktionstakt skulle medföra 

en högre säkerhet vid truckkörningen, eftersom stressen på högpresterande sjunker. Även 

produktkvalitén skulle höjas när personalen belönas när de gör rätt utefter den tid det beräknas 

att ta. Det skulle dessutom bli lättare att beräkna personalbemanningen eftersom alla 

medarbetare skulle arbeta ungefär lika snabbt.  

De gruppbaserade belöningssystemen som nämndes i förra avsnittet, bidrar till att allt fokus 

flyttas till de anställdas outnyttjade kreativitet, vilket bidrar till att organisationen framstår 

som en lärande organisation. Enligt Lindmark & Önnevik (2007) strävar en lärande 

organisation efter att främja nya processer och metoder för att utöka lärandet. När ny personal 

ska rekryteras blir de redan från början införstådda med att varje genomförd förbättring ger en 

högre lön åt samtliga, samtidigt som varje inlämnad förbättring utav den nyanställde och 

dennes förbättringsgrupp påverkar den individuella lönen ytterligare. 
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7. Diskussion/slutsats 
7.1.Grundläggande slutsatser och kunskapsbidrag 

Om följande diskussioner och slutsatser används i andra organisationer utöver Ica DE 

Borlänge, bör de dock anpassas utefter den rådande situationen för att kunna tillämpas på ett 

tillfredsställande sätt.  

I analysen framkom att i den studerade organisationen betraktades det ständiga 

förbättringsarbetet som synonymt med förslagsverksamheten av samtliga deltagare i det 

empiriska materialet. I processhanteringen med förbättringsarbetet identifierades sedan ett 

antal problem som till exempel mottagning, bedömning av omfattning, samordning och beslut 

av de inlämnade förbättringsförslagen. Genom att implementera en ny organisationsstruktur 

med tydliga roller och nya belöningssystem, framträder nya utvecklingsmöjligheter för 

organisationen och får den att framstå som en lärande organisation. 

Genom den nya organisationsstrukturen skulle ledningen kunna reformera det ständiga 

förbättringsarbetet till att nästintill eliminera den traditionella förslagsverksamheten. Detta 

kan ske samtidigt som samtliga anställda involveras i det ständiga förbättringsarbetet och 

deras förbättringsförslag tillvaratas framgångsrikt. 

När det gäller belöningssystemet, framkom det i analysen att det föreligger en paradox i detta. 

Ledningen använder ett ackordsbaserat belöningssystem som främjar ett snabbt och 

produktivt arbete med ojämna och svårberäknade flöden, samtidigt som ett belöningssystem i 

form av uppmuntring finns för inlämnade och genomförda förbättringsförslag. Genom att 

flytta fokus och rikta alla belöningar mot medarbetarengagemanget och 

förbättringsverksamheten, bidrar detta till ett främjande av de anställdas kreativitet samtidigt 

som en jämnare produktionstakt uppnås. 

Organisationens nuläge ger en viss indikation på att förbättringsverksamheten har anpassats 

och organiserats till den befintliga organisationsstrukturen. Förbättringsarbetet torde bli mer 

framgångsrikt om verksamheten anpassas och organiseras utefter de anställdas outnyttjade 

kreativitet istället. 

7.2.Besvarades syftet genom studien? 

I slutsatserna framkommer tydliga beskrivningar om hur företag kan organisera verksamheten 

för att ta tillvara på de anställdas outnyttjade kreativitet, vilket föranleder till att 

examensarbetets syfte är uppfyllt och besvarat. 
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7.3.Begränsningar 

Examensarbetet begränsas av antalet respondenter som intervjuats, antalet frågor i 

intervjuerna samt av tidsaspekten av intervjuerna. Genom att ställa fler frågor till fler 

respondenter under längre intervjuer hade bidragit till mer information. Även antalet 

observationer som genomförts hade kunna varit flera.  

Ytterligare en begränsning i detta arbete är mitt sätt att tolka och analysera det empiriska 

materialet på. Dock kan resultatet ändå ge en viss fingervisning av hur företag kan utnyttja de 

anställdas kreativitet. 

7.4.Rekommendationer till företag 

Då slutsatserna och resultaten i examensarbetet kan komma till användning för olika 

organisationer, vill jag klargöra att dessa måste anpassas till den situationsspecifika kontexten 

som föreligger. 

Det är även viktigt att tänka på att slutsatserna av analysen inte är allmängiltiga lösningar som 

kan passera friktionsfritt utan motståndskrafter. Det kan mycket väl tänkas att förändringar 

som ändrar rutiner på arbetsuppgifter där medarbetaren är trygg i att veta vad som ska utföras, 

inte alls vill arbeta med nya arbetsuppgifter där ett medarbetarengagemang belönas. Anställda 

som dessutom är produktiva och arbetar snabbt, kanske vill fortsätta att göra det och få hög 

lön p.g.a. det, hellre än att sitta på diskussionsforum och bidra med förbättringsförslag. Även 

anställda som har långa anställningar kanske upplever att de är anställda som truckförare och 

varken mer eller mindre. Chefer som har vant sig att arbeta på ett visst sätt kan också tänkas 

bli obekväma i sina nya roller. 

I summering av slutsatsen redovisas två centrala variabler som påverkar organisationens 

framgång i arbetet med att tillvarata de anställdas outnyttjade kreativitet; en tydlig struktur i 

förbättringsarbetet och nya belöningssystem. 

 

7.5.Förslag på fortsatta studier i ämnet 

För att utöka förståelsen för vad som motiverar de anställda och deras sätt att agera, föreslås 

ytterligare studier av motivationsteorier. Genom komplettering av flera observationsstudier 

skulle examensarbetet utmynna i en högre kunskapsnivå om organisationens praktiska 

förbättringsarbete och förbättringsprocesser. Fortsatta studier i andra organisationer som likt 

Ica DE Borlänge har arbetat med Lean i några år skulle vara av intresse och även bidra till ett 
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större helhetsperspektiv. Eftersom det föreligger ett världsglobalt intresse för Lean och dess 

expansiva utveckling, föreslås även inläsning av mer ny relevant litteratur och inläsning av 

relevanta vetenskapliga artiklar som publicerats de senaste åren. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjufrågor om förbättringsarbetet 

Samtliga frågor ställdes till de tillfrågade cheferna. Till medarbetarna som inte var chefer 

ställdes alla frågor utom de som är markerade med *. Anledningen till detta är att 

medarbetarna saknar befogenhet och behörighet för att utföra det som efterfrågas. 

1. Hur jobbar du med förbättringsarbetet? 

2. Vilka resurser behöver du i förbättringsarbetet? 

3. Vad ser du att det finns för utvecklingsmöjligheter i  

a. Förbättringsarbetet? 

b. Din roll? 

4. Är du motiverad till att prestera bra i förbättringsarbetet? 

5. Finns någon belöningsmodell? 

6. Hur gör du för att  

a. Motivera medarbetarna till att lämna in fler förbättringsförslag? 

b. Engagera medarbetarna i förbättringsarbetet? 

7. Känner du att du får tillräckligt med 

a. Stöd från din närmaste chef? 

b. Med utbildning i förbättringsarbetet? 

8. Känner du att du får feedback på din egen prestation i förbättringsarbetet? 

9. Hur kommer man med i ett förbättringsteam? (Uttagning, rekrytering m.m.) 

10. Är gränserna tydliga för vad du har mandat för att besluta? (Tids- och ekonomiska 

begränsningar m.m.) 

11. *Är gränserna tydliga och hur skiljer sig hanteringen åt beroende på om det är ett 

inlämnat förbättringsförslag som gäller 

a. Den dagliga verksamheten som t.ex. att flytta en soptunna  

b. Ren förbättring som t.ex. en häftapparat för att häfta ihop trasiga 

pappkartonger istället för att tejpa ihop dem. (Tidsperspektiv = < 4 månader) 

c. Projekt (Tidsperspektiv = > 4 månader) 

12. *Registrerar du alla förbättringsförslag i C2 som lämnas in till dig, oberoende dess 

omfattning? 

13. *Om ett förbättringsförslag i C2 skjuts fram i tiden utan angiven orsak av dig, vilka 

skäl kan finnas då? 
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14. Hur många timmar i veckan lägger du uppskattningsvis ned på arbete som är direkt 

relaterat till förbättringsarbetet? (Registrering av förbättringsförslag, förberedelse och 

medverkan i förbättringsteam m.m.) 

15. Skulle någon annan person kunna arbeta med förbättringsarbetet istället för dig som 

chef/förbättringsteamsdeltagare och vilken profilering och vilka egenskaper skulle du 

vilja se att den personen i så fall besatt? 

16. Vilka förväntningar har du på de övriga deltagarna vid förbättringsteamets möten? 

17. Ser du alternativa lösningar till ett förbättringsteam? 

 


