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Förord 

Fröet till detta examensarbete föddes i samband med att som jag såg ett citat i samband med 

amerikanska koncernen Modines 100-årsjubileum. Då intervjuades VD:n Tom Burke och fick 

frågan om hur de kommande hundra åren skulle komma att se ut. På det svarade han:  "Our 

objective is to become the fastest improving company in our industry” (Jusko, 2016). Det väckte 

min nyfikenhet då jag själv har erfarenhet av både lyckade och mera utmanande 

förbättringsinitiativ på olika arbetsplatser. 

För snart två år sedan fick jag möjligheten att vara med i en av pilotgrupperna som 

introducerades för ett förbättringsarbete som till stor del bygger på Toyota Kata (Rother, 2013) 

och dess ledarskaps- och förbättringsrutin. Under dessa år har jag fått uppleva kraften, 

samarbetet, motgångarna, frustrationen, uthålligheten, framgångarna och engagemanget som vi 

gått igenom på våra dagliga avstämningar. Det var dessa erfarenheter som väckte frågan, hur har 

andra organisationer gjort för att öka sin förbättringshastighet då min egen erfarenhet säger mig 

att det är en stor utmaning att ens hålla förbättringsarbetet vid liv. Samtidigt började förstå att det 

inte skulle finnas ett enkelt svar på frågan. 

Jag vill tacka mina kata-kollegor för alla lärdomar och skratt samt kursdeltagare och mina 

projektgruppsmedlemmar och opponenter från Mittuniversitetet för att jag har fått dela 

erfarenheter och kunskap. Jag vill också tacka min handledare Christer Hedlund för konstruktiv 

återmatning, tänkvärda frågor och goda idéer. 
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Kristina Johansson  

  



 
 

 
 

Sammanfattning 

Syftet är att undersöka vilka faktorer som bidrar till att öka hastigheten i förbättringsarbetet vid 

ständiga förbättringar i en organisation och hur man aktivt kan arbeta med detta på ett strukturerat 

sätt för att säkra en långsiktig överlevnad för organisationen. En kvalitativ litteraturstudie har 

genomförts för att hitta faktorer som kan bidra till att öka förbättringshastigheten. Resultatet i form 

av delfaktorer har sammanställts och grupperats med hjälp av ett släktskapsdiagram. Med 

utgångspunkt i fyra sammanfattande faktorer har metoder, arbetssätt, verktyg och exempel tagits 

fram som visar på hur organisationer på ett medvetet och systematiskt sätt kan arbeta för att öka 

förbättringstakten vid ständiga förbättringar. Slutsatsen är att de faktorer som kan främja en ökad 

hastighet vid ständiga förbättringar är: proaktivt arbete som säkerställer att organisationens 

prestanda lever upp till strategi, policy och mål samt att dessa kommuniceras; främja en kultur som 

ökar motivationen inom hela organisationen att arbeta med ständiga förbättringar; säkra resurser 

och kompetensutveckling i form av kunskap och lärande inom alla nivåer och grupper; system av 

processer och intressenter, både interna och externa, för att främja interaktion och förbättring. Det 

finns ett antal metoder och arbetssätt som kan vara verkningsfulla för att öka förbättringstakten. 

Sökord: Kvalitet, Kvalitetsledning, Ständiga förbättringar, Kaizen,  

 

Summery in english 

The purpose of this study is to examine which factors contribute to increasing the pace of 

improvement work in the case of continuous improvements in an organization. The purpose is 

also to examine how to work with this in a active and structured way to ensure long-term survival 

for the organization. A qualitative literature study has been conducted to find factors that can 

contribute to increasing the rate of improvement. The result in the form of subfactors has been 

compiled and grouped using a affinity diagram. Based on four summary factors, methods, 

working methods, tools and examples have been developed that show how organizations in a 

conscious and systematic way can work to increase the rate of improvement in the case of 

continuous improvements. The conclusion is that the factors that can promote an increased pace 

in the case of continuous improvements are: proactive work that ensures that the organization's 

performance lives up to strategy, policy and goals and that these are communicated; promote a 

culture that increases motivation throughout the organization to work with continuous 

improvement; secure resources and skills development in the form of knowledge and learning 

within all levels and groups; system of processes and stakeholders, both internal and external, to 

promote interaction and improvement. There are a number of methods that can be effective in 

increasing the rate of improvement. 

Key words: Quality, Quality Management, Continuous Improvements, Kaizen   
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1 Inledning  
I en studie av svenska organisationers största utmaningar under de närmaste fem åren kan man se 

en röd tråd i de utmaningar som dagens företag och offentlig sektor ställs inför. Det framstår 

klart att den ökande förändringstakten kommer att påverka organisationernas förutsättningar på 

ett påtagligt sätt samtidigt som det inte framstår som lika klart hur dessa förändringar ska 

hanteras (Westher, 2018).  De affärsmodeller och styrmedel som används idag kommer att 

behöva kompletteras med mera systematiska och långsiktiga lösningar för att kunna utveckla 

verksamheten, genom samverkan med kunder och intressenter, på ett hållbart sätt för att kunna 

möta dessa utmaningar. Här ses systematisk kvalitetsutveckling på en strategisk nivå kunna bidra 

med effektiva lösningar förutsatt att ledning och ägare förstår dess potential (a. a). 

I en värld där globaliseringen gjort arenan öppen för konkurrens och allt mer medvetna kunder 

med ökande krav ställs nya krav på företags och organisationers kvalitetsutveckling. Enligt 

Bergman och Klefsjö (2012) innebär det att inte bara behålla utan även skjuta fram sina 

positioner måste man arbeta offensivt för att utveckla ett systematiskt sätt att arbeta med att 

ständigt förbättra produkter, processer och arbetssätt som bygger på kultur och värderingar som 

delaktighet och kundfokus. Då organisationer anammat detta arbetssätt har det medfört 

framgångar som en förbättrad marknadsposition, lägre interna kostnader och snabbare 

produktutveckling. För att detta ska lyckas behöver även kunder, leverantörer och andra 

intressenter involveras för att utveckla produkter, tjänster och upplevelser som skapar värde för 

organisationens kunder (a. a.). De ser även problem med att en ekonomisk kortsiktighet inte 

prioriterar satsningar på långsiktig utveckling. 

1.1 Problemformulering 
Det står klart att man ser problematiken med en ökad förändringshastighet. Där emot är det inte 

lika tydligt att se hur man aktivt arbetar med att få organisationer att hålla samma eller till och 

med högre förändringstakt som sin omgivning. Genom att förstå sina kunders behov skulle man 

kunna ha goda förutsättningar att skapa attraktiva och lönsamma erbjudanden för att möta den 

ökande förändringstakten. Trots det är det bara cirka 25 % av alla nya produkter som blir 

framgångsrika när de kommer ut på marknaden (Kotler, 1997). Hur hanterar företag då denna 

förändringsproblematik? Vilka prioriteringar väljer man?  

I en studie av kvalitetschefers roller och arbetsuppgifter kan man konstatera att man lägger stor 

vikt vid att jobba med kundfokus och allas medverkan i förbättringsarbetet men i det dagliga 

arbetet är det främst kvalitets- och miljöledningssystem som prioriteras (Elg, Hellström, Gremyr, 

& Witell, 2011). Denna prioritering av att arbeta med kvalitetsledningssystem kan man även se i 

en undersökning om kvalitetsförbättrande aktiviteter i svensk industri där produktionschefer 

tillfrågades hur de använde olika metoder och verktyg i sin verksamhet (Poksinska, Pettersen, 

Elg, Eklund, & Witell, 2010). Kostnadsreduktion, vinna marknadsandelar, öka konkurrenskraft 

samt att förbättra kvaliteten är drivkrafter som anges för att arbeta med kvalitetsutveckling. En 

majoritet, tre av fyra, arbetade med kvalitetsledningssystem, en av tre sa sig använda sig av Lean 

Production i hög utsträckning. Däremot var det få som kände till eller använde sig av 

kvalitetsverktyg som PDCA-cykeln eller förbättringsverktyg i sitt kvalitetsarbete.  
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I Ledningssystemet för kvalitet, ISO 9000 betonas vikten av att arbeta med förbättringar: 

”Framgångsrika organisationer fokuserar ständigt på förbättring” (European Committee for 

Standardization, 2015,  s. 6). Är arbetet med kvalitetsledningssystem ett tillräckligt verkningsfullt 

verktyg för att uppnå en kontinuerligt hög förbättringshastighet eller krävs det även andra 

metoder och strategier för att uppnå det? Ljungberg och Larsson (2012) framhåller ISO 9000 

som ett effektivt verktyg att förbättra verksamhetens måluppfyllelse med betoning på 

processprocessförbättring och kundtillfredsställelse. Samtidigt problematiseras brister i sättet som 

många företag och organisationer använder sig av sina egna ledningssystem för att driva och 

utveckla verksamheten. Implementeringen och efterlevnaden är ofta bristfällig och syftet med 

ledningssystemet är snarare certifiering än effektivitet och kundtillfredsställelse.  

Förståelsen för vad som krävs av organisationer för att hålla samma förändringstakt som sina 

konkurrenter och intressenter kan vara av varierande grad. Enligt Kaye och Dyason (1995) är 

många verksamheter dåligt rustade för den hårdnade konkurrens och snabba förändringstakt som 

dagens samhälle kräver för att kunna vara en hållbar verksamhet. Få företag är rustade för att 

förstå och möta krav från interna såväl externa kunder, mäta och följa upp resultat, bygga upp en 

förändringskultur samt att arbeta strategiskt med ständiga förbättringar. Under 1950- och 1960-

talets snabba ekonomiska tillväxt betonar Imai (1986) var förbättring genom innovationer det 

klara valet för att möta en hög efterfrågan på en expansiv marknad. Efter oljekrisen på 1970-talet 

ökar kostnader för energi, material och personal, ökande konkurrens och kvalitetskrav samt ett 

behov av att introducera produkter på marknaden. Fördelarna med att arbeta med små ständiga 

förbättringar framstod som ett hållbart alternativ för att minska kostnaderna snarare än att öka 

försäljningen. Detta arbete kommer att inriktas på att undersöka hur tidigare forskning definierar 

och ser på ständiga förbättringar och den förbättringstakt som krävs för att möta ökande 

konkurrens och förändringar i omvärlden. Då kan gemensamma tankegångar identifieras och en 

djupare förståelse för vad som kännetecknar förbättringshastigheten vid ständiga förbättringar. 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med detta arbete är att undersöka vilka faktorer som bidrar till att öka hastigheten i ett 

effektivt förbättringsarbete i en organisation och hur man aktivt kan arbeta med att förbättra 

organisationens förbättringstakt på ett strukturerat sätt.  

Frågeställningarna som detta arbete kommer att besvara är: 

• Vilka faktorer är viktiga för att säkerställa att en organisation ska kunna möta en allt högre 

förändringstakt i omvärlden? 

• Vilka metoder och arbetssätt är effektiva för att öka förbättringshastigheten för att kunna 

bedriva en långsiktig och över tid hållbar verksamhetsutveckling.  

2 Teoretisk referensram 
Här presenteras en teoretisk bakgrund av tidigare forskning för att belysa olika aspekter av 

ständiga förbättringar. Kvalitetsutveckling och systemtänkande beskriver ett antal olika 

utvecklingslinjer inom kvalitetsområdet. Det finns ett antal likheter, men samtidigt är det flera 

tydliga skiljelinjer vad gäller tillämpning, avgränsningar och syfte. Därefter beskrivs och definieras 

förändring, förbättring och innovation för att förklara och förtydliga begrepp som ständiga 

förbättringar och förbättringshastighet. Med inspiration av Bergman och Klefsjös (2012) 
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Hörnstensmodell, som ger en helhetsbild av områden som påverkar förmågan till långsiktig 

fortlevnad har det resterande avsnitt valts ut. Kunder och intressenter inleder och följs av 

ledarskap, kunskap och lärande organisationer, motivation och kultur för förbättring samt mäta 

och utvärdera verksamheten och dess processer. Särskilt intresse fästs vid teoribildning som kan 

ha särskild betydelse för att öka förbättringshastigheten både vad gäller samstämmighet och nya 

tankebanor. 

2.1 Kvalitetsutveckling och systemtänkande 
Det finns flera olika sätt att beskriva utvecklingen inom kvalitetsområdet. Över tid har 

kvalitetsarbetets fokus förändrats från att enligt Bergman och Klefsjö (2012) samt Kaye och 

Andersson (1999) vid början av förra seklet handla primärt om kontroll av färdiga produkter, via 

kvalitetsstyrning under produktionen och kvalitetssäkring före produktionsstart vidare mot ett 

mera proaktivt synsätt med ständiga förbättringar före, under och efter produktionen. Även om 

kvalitetsutvecklingen har skett gradvis betonar Kaye och Dyason (1995) att de olika stegen i hög 

grad existerat samtidigt och gör så fortfarande. Inom en organisation kan en eller flera faser 

finnas samtidigt och skifta mellan olika faser beroende på mognadsnivå och yttre och inre 

omständigheter. En process kan utvecklas i positiv riktning och fokuserar på strategiska 

kvalitetsarbete medan en annan stöter på problem och kräver en högre grad av kontroll. För att 

möta ökade krav på flexibilitet och anpassning har fokus mer och mer börjat riktas emot en 

helhetssyn som använder interna och externa ständiga förbättringar för att öka 

kundtillfredsställelsen och befästa sin konkurrenskraft se vidare figur 2.1 (Kaye & Andersson, 

1999) (Kaye & Dyason, 1995).  

 

Figur 2.1 Kvalitetsutvecklingens faser (Bergman & Klefsjö, 2012; Kaye & Dyason, 1995; Weckenmann, 

Akkasoglu, & Werner, 2015) 

Kännetecknande för den femte eran är, enligt Kaye och Dyason (1995), ett fokus på att inte bara 

förbättra de interna processerna genom ständiga förbättringar utan även förbättra sin position i 

förhållande till sin omvärld på en regelbunden basis. Det som utmärker de verksamheter som är 
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bäst rustade att möta framtida utmaningar är: förmågan att integrera arbetet med ständiga 

förbättringar inom hela organisationen, strategier för att ständigt förbättra verksamheten både 

internt och externt, att använda ständiga förbättringar som ett strategiskt sätt att säkra långsiktig 

överlevnad samt en insikt att arbetet med ständiga förbättringar initieras med ett kundbehov och 

resulterar i en ökad kundtillfredsställelse. Weckenmann, Akkasoglu och Werner (2015) har en 

liknande definition av det femte utvecklingssteget som de benämner Total Quality Management 

(TQM) och kännetecknas av framförallt ett större fokus på medarbetarna som spelar en viktig 

roll i kvalitetsarbetet och organisationens fortlevnad.  

Utvecklingsmodellen ovan har, enligt Bergman och Klefsjö (2012), kritiserats för att ge en 

generaliserad bild av kvalitetsutvecklingen som har geografiska och kulturella begränsningar. 

Kring denna utvecklingsmodell råder en viss begreppsförvirring då varken de olika stegen eller 

modellen har en enhetlig benämning eller definition. Ofta används begreppet Total Quality 

Management (TQM) används för att beskriva dessa. Weckenmann m.fl. (2015) förutspår nya 

utmaningar för dagens organisationer då det framöver kommer att krävas en mera holistisk 

inriktning för att kunna möta kundernas krav på att kvalitetsaspekter inte längre handlar om 

tekniska specifikationer utan lika mycket om socialt ansvarstagande och hållbarhet. Som exempel 

lyfts arbetsvilkor, miljöansvar samt resursanvändning av råvaror och naturtillgångar fram. 

Författarna menar att detta bör mötas genom medarbetarnas lärande och kompetensutveckling 

samt IT-system och dataanalysverktyg.  

Bergman och Klefsjö (2012) beskriver även en annan syn på kvalitetsutvecklingen som två olika 

skolor där den deterministiska skolan som grundar sig i taylorismen med viktiga utvecklingssteg i 

militärstandarder som kom att utvecklas till dagens kvalitetsledningssystem, ISO 9000 och 

nollfelsprincipen där man fokuserar på att undvika att fel als uppstår. Skolan för ständiga 

förbättringar grundar sig på W. A. Shewharts tankar om variation via Total Quality Control med 

fokus på att arbeta med kvalitet inom hela verksamheten. Det fokuseras fortfarande mycket på 

kvalitetssäkring även om Elg m.fl. (2007) framhåller att skolan för ständiga förbättringar vinner 

mark.  

Ett annat sätt att använda sig av en helhetssyn på verksamheten är det systemtänkande som 

lägger fokus på helheten från ett kundbehov till dess tillfredställande. Senge (2006) beskriver det 

som ett ramverk för relationer och förändringsmönster där delarna med dess synergieffekter 

bidrar till att ge helheten ett större värde. En tillämpning av systemsynsättet kan enligt Ljungberg 

och Larsson, (2012) processynsättet vara då processer beskriver systemets aktiviteter och 

strukturen beskriver dess utformning och kommunikationsmönster. Bergman och Klefsjö (2012) 

belyser vikten av att se verksamheten som en helhet och arbeta med alla delar i en verksamhet för 

att undvika förbättringsparadoxen som exemplifieras med att även om en del i företaget har ett 

långt gånget och effektivt förbättringsarbete är det inte tillräckligt för att säkra långsiktig 

fortlevnad för organisationen. 

2.1.1 Total Quality management  
Total Quality management (TQM) är ett begrepp som började användas under 1990-talet för att 

beskriva en företagskultur med ett fokus på intern och extern kundnöjdhet samt ständiga 

förbättringar (Andersson m.fl. 2006). Centralt är ett fokus på processer (Ljungberg & Larsson, 

2012). Verktyg som används är de sju förbättringsverktygen och de sju ledningsverktygen samt 

förbättingscykeln PDSA (plan, do, study, act). Det finns svårigheter med att utvärdera 

effektiviteten då det finns delade meningar om vad TQM innehåller och vad resultatet är. En del 
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menar att både Six sigma och Lean skulle kunna ses som metoder inom TQM snarare än 

fristående koncept (Andersson m.fl. 2006). Detta kan vara en av orsakerna till att det är svår att 

belägga några större generella förbättringar vad gäller kvalitet, produktivitet, konkurrenskraft eller 

finansiella resultat. Däremot kan man se ett klart samband mellan kundtillfredsställelse, som är en 

viktig del av TQM, och marknadsvärde samt finansiella mått (a. a.). 

2.1.2 Offensiv kvalitetsutveckling och hörnstensmodellen 
Bergman och Klefsjö (2012) beskriver Hörnstensmodellen som offensiv kvalitetsutveckling som 

aktivt förebygger, förändrar och förbättrar genom ett ständigt pågående arbete med att utveckla 

processer och de som arbetar i dessa. En helhet där värderingar, arbetssätt och verktyg bidrar till 

att öka kundtillfredsställelsen med mindre resurser. Offensiv kvalitetsutveckling har rötterna i 

TQM och beskrivs som en översättning till svenska förhållanden och dessa används ibland 

synonymt då de översätts. Offensiv kvalitetsutveckling har till skillnad mot TQM en tydligare 

definition. Bergman och Klefsjö (2012) sammanfattar denna i ett engagerat ledarskap som sätter 

kunderna i centrum. Detta görs då engagerade medarbetare arbetar med att ständigt förbättra 

processer genom att beslut baseras på fakta. Vikten av att arbeta med både det kvantitativa 

synsättet betonas, som till exempel statistiska beslutsmetoder, och det kvalitativa synsättet, som 

till exempel motivation hos medarbetare. För att arbetet med offensiv kvalitetsutveckling ska 

kunna lyckas har Bergman och Klefsjö identifierat några kritiska faktorer som saknas då 

organisationer misslyckas i sina ambitioner, nämligen brister i ledarskap, kunskap, helhet, kultur 

och uthållighet.  

2.1.3 Toyota Production System och Lean  
Toyota Produktion System (TPS) är enligt Liker (2009) ett processorienterat synsätt som bygger 

på ledningstänkande och rutiner för lärande som stöds av arbetssätt, verktyg och principer. Det är 

ett situationsanpassat arbetssätt med ett fokus på att ständigt förbättra sina processer genom 

ständigt lärande genom att synliggöra brister och slöserier baserat på ett långsiktigt tänkande. 

Medarbetare och intressenter lyfts fram som viktiga komponenter. Begrepp som PDCA, och 

Kaizen är tät förknippat med TPS och förklaras mera ingående längre fram i detta kapitel. Lean är 

enligt (Rother, 2013) ett uttryck som myntades på 1990-talet för att beskriva detta resurssnåla 

koncept som har blivit synonymt med ett värdeflödesfokuserat och kundorienterat koncept för 

att minska slöserier genom ständiga förbättringar hos Toyota. Lean har blivit ett av det mest 

spridda förbättringskoncepten men det är först på senare år som förståelsen för vikten av 

kulturen som grunden inom TPS har ökat. Lean Production kritiseras menar (Andersson m.fl. 

2006) för att försvåra organisationens förmåga att anpassa sig till nya förutsättningar samt att 

orsaka logistikproblem i form av förseningar och ökade utsläpp vid transporter.  

2.1.4 Six Sigma 
Six Sigma utvecklades under 1980-talet som ett förbättringsprogram vars syfte är att reducera 

variationen i processer för att öka kundtillfredsställelsen. Målet är att antalet avvikelser ska 

understiga 3,4 per miljon möjligheter. Som viktiga framgångsfaktorer vid implementation ses 

ledningens engagemang för att skapa en organisations- och infrastruktur som tillsammans med 

utbildning och statistiska verktyg möjliggör systematiskt förbättringsarbete. Arbetet med Six 

Sigma kännetecknas av en tydlig uppdelning av ansvar och roller. Ett av verktygen som används 

är förbättringscyklerna DMAIC/DMADV (define, measure, analyse, improve/design, 

control/verify) som används beroende på om det är en existerande eller ny process (Andersson 

m.fl. 2006). Six Sigma har fått stor uppmärksamhet eftersom det finns ett flertal organisationer 
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som nått finansiell framgång där arbetet gett ett gott finansiellt resultat. För att starta ett 

förbättringsprojekt krävs det en kalkylerad besparing, detta försvårar en bred delaktighet inom 

organisationen samt i viss mån hindrar ett systemtänk, vilket skiljer sig från ambitionerna inom 

både TQM och Lean Production (Andersson m.fl. 2006). 

2.1.5 Kvalitetsledningssystem, ISO 9000-serien 
Med rötterna i den brittiska standarden BS 5750:1979 introducerades den första ISO 9000-

standarden 1987. Då var dokumenterade rutiner sättet som verksamhetens processer skulle styras 

genom. I dag är ISO 9000 snarare ett kvalitetsledningssystem som kan hjälpa till att förbättra den 

övergripande prestandan och skapa initiativ för en hållbar utveckling. ISO 9000 består av 

principer och terminologi som sammanfattas kvalitetsledningens principer i följande områden 

(European Committee for Standardization, 2015): 

• Kundfokus 

• Ledarskap 

• Medarbetarnas engagemang 

• Processinriktning 

• Förbättring 

• Faktabaserade beslut 

• Relationshantering 

 

I ISO 9001 beskrivs kraven på ledningssystemet och där betonas ledningens förståelse för 

organisationens förutsättningar gör att kunna planera och ge stöd åt verksamheten som förbättras 

genom att utvärdera och förbättra prestandan i processerna. Främst fokuserar man på effektivitet 

när det gäller att uppfylla kundkrav samt att skapa förtroende för organisationens produkter och 

tjänster vid certifieringar och kontraktsöverenskommelser (Kaye & Andersson, 1999). ISO 9002 

beskriver i första hand tillämpningen av ISO 9001 (Bergman & Klefsjö, 2012). ISO 9004 är mera 

inriktad på att grundlägga förtroende för organisationens förmåga att nå hållbar och långsiktig 

framgång. Här betonas vikten av att identifiera organisationens identitet, framgångsfaktorer och 

intressenter för att nå hållbar framgång genom att anpassa sig efter de kritiska faktorer som 

uppkommer, förändras och försvinner över tid. Som en förutsättning för att genomföra denna 

anpassning krävs förbättringar, förnyelse och innovationer (European Committee for 

Standardization, 2018). Processinriktningen gör det möjligt för en organisation att identifiera och 

kartlägga sina processer och hur dessa samverkar. PDSA-cykeln gör att en organisation kan 

försäkra sig om att dess processer har tillräckliga resurser och lämplig ledning, samt att 

förbättringsmöjligheter identifieras och tillvaratas (European Comnittee for Standardization, 

2015). 

Att på ett framgångsrikt sätt arbeta med kvalitetsledningssystem kräver ett långsiktigt och 

målmedvetet arbete. Detta betonar Ljungberg och Larsson (2012) som konstaterar att många 

företag använder sig av ISO 9001 för att certifiera sin verksamhet men endast i en mindre 

omfattning drar nytta av alla fördelar som verksamheten skulle få på köpet genom att arbeta med 

sitt ledningssystem för att utveckla verksamheten. Trots att många organisationer verkligen har 

insett vikten av att arbeta med kundfokus och effektiva processer i sitt ledningssystem för att 

utveckla verksamheten är vägen dit lång. Många företag arbetar fortfarande med att uppfylla 

kraven i ISO 9001 på ett effektivt sätt men kanske inte har kommit hela vägen för att kunna 
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använda kvalitetsledningssystemet som en metod för att nå organisationens mål (Elg m.fl., 2011; 

Poksinska m.fl.,2010)  

2.2 Förändring, förbättring och innovation 
Sörqvist (2004) menar att förändringar alltid har varit en del organisationers och individers 

verklighetgenom att citera Herakleitos som redan på 500-talet sa att ”förändring är den ända 

sanna verkligheten” (s. 148). Sörqvist konstaterar även att dagens organisationer utsätts för en 

accelererande förändringstakt. Det som skiljer mot dagens världsbild är att förändringarna är flera 

och inträffar oftare bland annat på grund av en ökad globalisering och konkurrens samt den allt 

snabbare teknikutvecklingen och digitaliseringen vilket både Bengtsson (2014) och Sörqvist 

(2014) verkar vara överens om.  

En förändring kan ses som en nivåförflyttning, från en nivå till en annan, som kan både vara 

positiv, och negativ i sin karaktär. Slutresultatet kan med andra ord skilja sig från utgångsläget 

både i positiv och negativ riktning, se figur 2.2 (Sörqvist, 2004).  

 

Figur 2.2 Två varianter av förändringar där förändringen ger en resultatmässig ökning respektive 

minskning då nivån förändras (Sörqvist, 2004). 

En förbättring är också en typ av förändring men som går från en utgångsnivå till en bättre nivå 

som medför ett resultatmässigt genombrott. Ett sätt att beskriva denna nivåförändring är att 

använda begreppet innovationsgrad som beskriver hur resultatet av olika typer av förbättringar 

varierar över tid (a. a). Korrigering är en förbättring som kan ses som en kontinuerlig styrning av 

en process för att bibehålla en jämn nivå. Begreppet ständiga förbättringar används vanligen om 

upprepade, mindre förbättringar inom en process som på lång sikt ger sammantaget stora 

förbättringar på resultet. Denna typ av förbättring benämner Sörqvist (2004) som inkrementella 

förbättringar. En innovation är en annan typ av förbättring som har en mera omvälvande 

karaktär av nytänkande som inträffar vid enstaka tillfällen, se figur 2.3.  

     

Figur 2.3 Diagram som visar hur innovationsgrad och tid påverkar resultatet av förbättringar 

(Sörqvist, 2004). 
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Begreppet förbättringshastighet innebär att man även identifierat en riktning på förflyttningen 

och får då en hastighet som består av både en fart och en riktning. Då kan man säkerställa att 

förändringen har den riktning som krävs för att uppfylla det uppsatta målet inom den tänkta 

tidsramen. Är hastigheten konstant kommer resultatet av förbättringarna visserligen öka med 

tiden men knappast i den hastighet som krävs för att möta en allt mera föränderlig omvärld. En 

ökad förändringshastighet eller acceleration kommer att medföra att förändringarna per tidsenhet 

kommer att öka i snabbare takt (Sörqvist, 2004). Riktningen i det här fallet bör vara konstant och 

peka mot organisationens uppsatta mål och farten tillräcklig för att säkra organisationens 

fortlevnad oberoende av inre och yttre förändringar. Rother (2013) beskriver problem som kan 

uppstå när förbättringen inte har en riktning. Detta kan leda till suboptimering då problem kan 

lösas på olika sätt beroende på vem som har intresse av resultatet. Han betonar även betydelsen 

av att resultatet i en process hela tiden förbättras, då även en konstant förbättringsnivå i praktiken 

innebär en försämring i takt med att konkurrenterna förbättras. Bengtsson (2014) konstaterar att 

den ökade förändringshastigheten inte behöver vara linjär. Ett exempel som tas upp är när en ny 

teknologi introduceras har den ofta en långsam förbättringshastighet men om den utvecklas och 

kombineras med andra teknologier kan accelerationen bli exponentiell se figur 2.4.  

   

Figur 2.4 Diagram som visar hur sammanlagda förbättringar är ett resultat av hur 

förbättringshastigheten över tid varierar med en konstant, en linjär samt en exponentiell 

hastighetsökning. (Sörqvist, 2004) 

I detta arbetet kommer förbättringshastigheten för ständiga förbättringar att i huvudsak att 

definieras genom varaktiga förbättringar som bygger på ett antal mindre upprepade positiva 

förändringar. Dessa små förbättringar görs genom att uppfylla mindre delmål i riktning mot ett 

definierat slutmål. I likhet med en innovation kan den sammanlagda nivåförbättringen vara av en 

mera omvälvande karaktär men skillnaden ligger i antalet förbättringar som görs längs vägen mot 

det uppsatta målet. En hög förbättringstakt kan uppnås genom att ett stort antal förbättringar 

utförs i snabb takt eller att det samtidigt sker ett stort antal förbättringar eller en kombination av 

dem båda. 

2.2.1 Ständiga förbättringar 
Det finns flera anledningar att arbeta med ständiga förbättringar. Flera studier visar att kvalitet, 

produktivitet och leveransprecision ökar som ett resultat av att arbeta med ständiga förbättringar 

(Caffyn, 1999). Ständiga förbättringar är knappast någon ny företeelse även om inriktning och 

användningsområde har skiftat. Carnerud, Jaca, & Bäckström (2018) beskriver att ständiga 

förbättringar omnämns i litteraturen redan i början av 1900-talet men fick större spridning under 

andra världskriget då ständiga förbättringar lärdes ut genom ett utbildningsprogram inom 

industrin i USA. Fokus på medarbetare, jobba med små förbättringar med hjälp av tillgängliga 

resurser var grunden inom ständiga förbättringar. Dessa idéer spreds till Japan efter andra 
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världskrigets slut. Där blev konceptet under det japanska ordet Kaizen en del av japanska företags 

dominans under 1900-talets andra hälft. 

Intresset för Toyotas framgångar med Toyota Production System och Lean Production, som 

konceptet kom att kallas i väst, har förnyat intresset kring ständiga förbättringar. Det råder 

oenighet om begreppen ständiga förbättringar och Kaizen. Ibland används de synonymt med 

varandra medan andra författare har olika definitioner av dessa begrepp. Caffyn (1999) definierar 

ständiga förbättringar som att en majoritet av organisationens medlemmar är engagerade i att 

kontinuerligt utföra små förändringar i riktning mot organisationens mål. Carnerud m.fl. (2018) 

beskriver bland annat begreppet som en översättning av det japanska uttrycket Kaizen som 

betyder en förändring där det gamla ersätts med det nya i riktning mot ett högre mål. Imai (1986) 

definierar Kaizen som ett tankesätt för förbättring som är oskiljbart med att upprätthålla och 

underhålla standardförfarande genom små gradvisa förbättringar. Han betonar skilnaden mellan 

det japanska processorienterade och det västerlänska innovations- och resultatinriktade synsättet 

på Kaizen.  

Intresset för att arbeta med ständiga förbättringar tog sin början inom tillverkningsindustrin och 

har efterhand spridit sig till tjänstesektorn (Elg m.fl., 2007). Bergman och Klefsjö (2012) 

framhäver att ständiga förbättringar grundar sig på filosofin att det alltid går att förbättra 

kvaliteten och minska kostnaderna. Även enkla förbättringar kan ge stora effekter på kvalitet och 

kostnader. Definitionen av ständiga förbättringar varierar beroende på i vilken teoribildning som 

företeelsen beskrivs. I detta arbete kommer ständiga förbättringar och Kaizen inte att särskiljas 

utan Kaizen ses som en variant av ständiga förbättringar. Carnerud m.fl. (2018) konstaterar att 

både ständiga förbättringar och Kaizen används om både filosofierna som om de verktyg som 

används inom de båda koncepten. 

Inom Kaizen talar man enligt Elg m.fl. (2007) om grundläggande värderingar som ständigt 

förbättra, medarbetarnas engagemang, processorientering och även kundorientering samt basera 

beslut på fakta. Magnier-Watanabe (2011) beskriver Kaizen som pågående förbättringar som 

involverar alla i en organisation där man på ett systematiskt sätt dokumenterar och analyserar 

gällande arbetssätt samt arbetar i team för att hitta sätt att förbättra processer för att sedan 

implementera dessa. Balansen mellan rutinmässiga ständiga förbättringar och förslag till 

ytterligare förbättringar på daglig basis framhävs som hjärtat inom kaizen. Långsiktiga ständiga 

förbättringar av inkrementell karaktär där man i grupper med hjälp av kollektiva insatser och 

konventionellt kunnande med små ekonomiska medel men med stora insatser på att upprätthålla 

och utveckla medarbetarna. Elg m.fl. (2007) beskriver fyra antaganden för kvalitetsarbete och 

ständiga förbättringar som har rötter i offensiv kvalitetsutveckling: 

• Människor strävar efter att göra ett bra arbete. 

• Hög kvalitet kostar mindre än låg kvalitet. 

• Organisationer består av olika system och delsystem där kvalitetsproblem ofta uppstår 

mellan dess olika system. 

• Kvalitet är högsta ledningens ovillkorliga ansvar. 
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2.3 Kunder och intressenter 
Intressenter beskriver ISO 9000 som en ”person eller organisation som kan påverka, påverkas av 

eller anser sig vara påverkad av ett beslut eller en åtgärd” (s. 12) (European Committee for 

Standardization, 2015). ISO 9004 framhåller vikten av att över tid identifiera och förstå 

verksamhetens intressenter, deras behov och deras och inbördes förhållande i form av till 

exempel samarbeten och förhandlingar (European Committee for Standardization, 2018).  

 Bergman och Klefsjö (2012) beskriver kundbegreppet som de personer eller organisationer som 

verksamheten är till för och skapar värde åt. På ett liknande sätt beskriver ISO 9000 en kund som 

”person eller organisation som skulle kunna ta emot, eller tar emot, en produkt eller en tjänst som 

är avsedd för eller krävs av denna person eller organisation” (s. 12) (European Committee for 

Standardization, 2015). Det som skiljer dessa definitioner åt är att Bergman och Klefsjö (2012) 

har en starkare betoning värdedimensionen i erbjudandet. De framhåller att det inte i första hand 

är det ekonomiska värdet som de syftar på utan det värde som skapas inom organisationen. Båda 

definitionerna framhåller att kunder kan finnas både internt och externt. 

Kundens behov och önskemål bör vara tongivande och riktningsvisande för en verksamhets 

kvalitetsarbete både vad gäller intern och extern kvalitet. Intern kvalitet kan handla om att 

förbättra varor och tjänster medan extern kvalitet kan ses som förmågan att med hjälp av 

verksamhetens varor och tjänster skapa kundnöjdhet. Kundorientering innebär att en 

organisation i sin helhet, inom alla avdelningar och processer, aktivt arbetar med att samla in, 

sprida och agera utifrån information som är insamlad om kundernas behov. Inom 

produktutveckling kan detta göras genom kundcentrerad planering (Elg m.fl., 2007). 

Kundorienterat förbättringsarbete innebär enligt Elg m.fl. (2007) ett samspel mellan 

kundorientering och ständiga förbättringar. Det kan beskrivas som ett arbetssätt, att med 

utgångspunkt i kundens behov, systematiskt arbeta med att skapa kontinuerliga, systematiska och 

ackumulerade förbättringar i en verksamhets resultat och processer. De betonar risken att 

verksamhetens förbättringsarbete annars i allt för hög grad kommer att fokuseras på att lösa 

interna problem och att effektivisera interna processer. Genom att lägga fokus på att förbättra 

processer som påverkar den externa kvaliteten kan man även se förbättringar i extern 

kundtillfredsställelse som ekonomiskt resultat. Detta blir särskilt påtagligt i tjänstebaserade 

verksamheter. Det kundanpassade förbättringsarbetet kan antingen fokusera på öka 

tillförlitligheten genom att minska antalet felmöjligheter eller att arbeta med kundanpassning 

genom att förbättra redan fungerande produkter och tjänster. Traditionellt har man fokuserat på 

att öka kundanpassningen men på senare år har ökad tillförlitlighet blivit allt viktigare. Man ser ett 

positivt samband mellan arbetet med kundorienterat förbättringsarbete och kundtillfredsställelse. 

En förenklad och schematisk modell de olika faserna i det kundcentrerade förbättringsarbetet 

beskrivs som ett iterativt arbetssätt. Det presenteras i Elg m.fl. (2007), där aktiviteter kan flyta 

ihop och till och med byta plats. I den första fasen ligger betoningen på strategi och kundfokus. 

Här behöver verksamheten ta ställning till hur strategin ska förhålla sig till kundfokus samtidigt 

som andra prioriteringar som till exempel kostnadsreduktion och tillväxt. I nästa fas skapas en 

struktur för vad och hur kundtillfredsställelsen hos organisationens kunder ska mätas, varpå 

mätningen görs för att samla in information om till exempel beteenden och attityder. Här 

behöver man även koppla ihop aktiviteter inom verksamheten med hur kunderna uppfattar 

verksamhetens erbjudande. I den tredje fasen analyseras den inhämtade informationen för att 
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kunna sprida den i hela organisationen för att kunna användas som beslutsunderlag för att 

prioritera åtgärder och aktiviteter som ökar kundtillfredsställelsen. För att det ska vara 

verkningsfullt behöver ledningen använda sig av detta beslutsunderlag för att styra verksamheten 

på en övergripande nivå. Den avslutande fasen betonar implementeringsarbetet där prioriterade 

åtgärder genomförs. Dessa kan bestå av förbättringar på produkter eller tjänster, förändringar i 

medarbetares attityder och beteenden eller produktionsprocesser, se figur 2.5.  

 

 

Figur 2.5 En modell som beskriver kundcentrerat förbättringsarbete. Efter Elg m.fl. (2007)  

Det kundorienterade förbättringsarbetet kan organiseras på olika sätt. Detta kan delas in i tre 

olika angreppssätt. Det ledningsorienterade förbättringsarbetet drivs av ledningsgruppen medan 

implementeringsfasen även kan inkludera övriga medarbetare. Kompetensorienterat 

förbättringsarbete bedrivs inom enheten eller avdelningen medan det flerkompetensorienterade 

förbättringsarbetet bedrivs längs processen från beställning till leverans. Alla dessa angreppssätt 

genomsyras av värderingar som kundfokus, ständigt förbättra och faktabaserade beslut. De som 

skiljer är graden av engagemang som krävs av medarbetarna samt graden av processinriktning. 

Där särskiljer sig det flerkompetensorienterade förbättringsarbetet med högst grad av både 

engagemang och processinriktning. Det har även likheter med Bergman och Klefsjös (2012) 

Hörnstensmodell. 

2.4 Ledarskap för förändring och förbättring 
Ledarskap kan definieras på olika sätt. Rother (2013) definierar ledarskap som ” Systematisk 

strävan efter önskade förhållanden genom att använda mänskliga förmågor på ett samordnat sätt” 

(s. 41). Han konstaterar vidare att på Toyota är förbättring och ledning samma sak. Elg m.fl. 

(2007) belyser att generellt är spridningen av arbetet med ständiga förbättringar större i Japan och 

Korea än i västvärlden samtidigt som ledningen lägger tre gånger så mycket tid på kvalitetsarbetet 

i dessa asiatiska länder. Där har man dessutom en mera formell företagsstruktur som bygger upp 

förbättringsarbetet som ofta organiseras i en parallell organisation.  

Interna förändringar kan enligt Yukl (2012) betona den ekonomiska metoden för att förbättra det 

ekonomiska resultatet eller den organisatoriska metoden som strävar efter att förbättra mänskliga 
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faktorer som kreativitet, lärande och initiativ till förbättringar. Inför en förändring bör båda dessa 

övervägas och ofta kombineras. Han betonar att förändringsprogram inte alltid är lösningen på 

organisatoriska problem, snarare kan de förvärra situationen genom till exempel suboptimeringar. 

Innan man inför större förändringar måste ledningen verkligen förstå grundorsaken till problemet 

och sätta tydliga mål som beskriver vad man vill uppnå med förändringen. Yukl främhäver vidare 

vikten av att välja ett förändringsprogram som verkligen kommer att ge det förväntade resultatet 

istället för att välja en metod som ligger i tiden. Ledningens roll i att analysera, förstå och 

diagnostisera verksamheten betonas särskilt. För detta krävs en förståelse för att definiera, mäta 

och kommunicera som är enligt Ljungberg och Larsson (2012) viktigt för verksamheten. Det är 

en förutsättning för att kunna leda och utveckla den samma. För att få en bättre helhetsbild över 

situationen kan enligt Senge (2006) en systemmodell användas för att få en bättre förståelse för 

till exempel komplexa relationer och systemdynamik.  

En annan viktig roll hos ledningen är att påverka kulturen i verksamheten då den hjälper till att 

förstå och reagera på omgivningen samt att minska oro och osäkerhet. Detta kan enligt Yukl 

(2012) göras genom tydliga värderingar och visioner, agera förebilder och reagera tydligt på kriser. 

Även ledningssystem, organisation, lokaler samt symboler och berättelser är viktiga delar i detta 

arbete. Även det organisatoriska lärandet är ett viktigt fokusområde för ledningen i takt med att 

det blir ett allt viktigare konkurrensmedel (a. a.).  

2.5 Kunskap och lärande organisationer 
Kunskap är avgörande för förståelse, handlingskraft, utveckling och förbättring enligt Ljungberg 

och Larsson (2012). De betonar att kunskap är något man får genom att mäta och utforma 

mätsystem som en länk mellan värderingar, strategi och verksamhetens dagliga arbete. Då en 

verksamhet kan ses som ett socialt system är mätsystemet en viktig länk i att förändra människors 

beteenden och förståelse för hur man bidrar till att uppfylla mål och tillfredsställa sina kunder    

(a. a). Det finns enligt Yukl (2012) en skillnad mellan att förvärva eller utforska kunskap samt att 

tillämpa eller utnyttja sin kunskap. Ljungberg och Larsson (2012) menar att ett sätt att mäta på 

verksamhetsnivå är balanserade styrkort där man använder sig av fyra olika perspektiv för att följa 

upp resultat för verksamheten. De finansiella resultaten fokuserar på att mäta hur det gått, 

kundtillfredsställelse och processresultat talar om hur det går just nu medan resultat för 

innovation och lärande talar om hur det förväntas se ut i framtiden. 

Kunskap och innovation kan enligt Yukl (2012) upptäckas internt genom reflektion, forskning 

och systematisk inlärning samt externt genom imitation, specialistkunskaper och samarbeten. Elg 

m.fl. (2007) framhåller att lärande organisationer består av både organisatoriskt lärande och 

individuellt lärande. Dessa kan beskrivas som varaktiga förändringar av individers eller gruppers 

kompetens i samspel med sin omgivning. Grunden inom ständiga förbättringar är olika typer av 

förbättringscykler där individuellt och organisatoriskt lärande är en viktig del. Att skapa 

uthållighet i förbättringsarbetet spelar en central roll i att lyckas med ständiga förbättringar. 

Lärande som ger förståelse för metoder och arbetssätt är en viktig del för att ge medarbetarna 

förutsättningar att förbättra både sitt eget arbete så väl som verksamheten (a. a.).  

Elg m.fl. (2007) anser att idén bakom ständiga förbättringar är lärcykeln som har sina rötter i 

pragmatiska teoribildningen som Clarence I Lewis var med att utarbeta på mitten av 1930-talet. 

Sinnesintryck tolkas utifrån vår mentala tankemodell som bygger på erfarenheter silade genom 

reflektion och eftertanke. Denna tankemodell används för att tolka fenomen som vi upplever. 
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Kunskap ska ge vägledning för våra handlingar och den mentala modellen är ramverket för att 

kunna förstå hur kunskapen ska kunna användas. Här betonas vikten av en teori för att kunna 

förstå fakta. Shewhart (1986) utvecklade denna teori till vad som senare kallats Shewharts cykel 

där en teori skapas (specifikation) varefter experiment som utmanar teorin utförs (produktion) 

varefter utfallet jämförs med teorin för att se om de stämmer överens (inspektion). Enligt Elg 

m.fl. (2007) vidareutvecklar Deming denna förbättringscykel genom att tillföra en betoning på det 

praktiska handlingsorienterade lärandet med steget Act. Vidare lägger han vikt vid att förstå 

teorin bakom en metod eller arbetssätt om man ska kunna använda dessa på ett framgångsrikt 

sätt och inte frästas att kopiera rakt av. Paralleller dras till införandet av kvalitetscirkar på 1980-

talet där metoden kom att användas utan förståelse för betydelsen av att sätta in metoden i en 

kontext (a. a.). Till likheterna mellan dessa tre cykler hör vikten som läggs vid tolkning, reflektion 

och förutsägbarhet, se även figur 2.6. 

 

   

Det organisatoriska och individuella lärande kan kopplas till den handlingsfokuserade PDSA-

cykeln. Första ordningens lärande är ett begrepp som används för att beskriva lärande som inte 

kräver att förändrar mentala modeller eller tankesätt utan snarare förbättrar dessa. Lärande av 

andra ordningen däremot kräver radikala förändringar i tankemodeller och att vi ifrågasätter och 

reflekterar. Här borde arbetsprocessen snarare illustreras av en spiral där kunskapen byggs på 

med tidigare erfarenheter istället för cirkeln som vanligen illustrerar förloppet (Elg m.fl., 2007). 

Spiralens omkrets ökar för varje varv samtidigt som även den samlade kunskapen ökar. Med 

tiden kommer spiralen att närma sig en sluten cirkel i det senaste varvet. 

Det finns olika sätt att använda sig av PDSA-cykeln. Inom bland annat Lean och Kaizen 

använder man den för att planera förbättringsaktiviteten med hänsyn till tillgänglig kunskap för 

att sedan genomföra, följa upp och utvärdera resultatet för att se om resultatet är det förväntade. 

Annars påbörjas ytterligare PDSA-cykeln tills önskat resultat uppnås. Ett annat sätt att använda 

denna förbättringscykel som en problemlösningsprocess är att planera småskaliga försök som 

genomförs och utvärderas. Om resultatet är till belåtenhet görs förbättringen i stor skala annars 

Mental 
modell

Sinnesintryck

Upplevelse 
och tolkning 

av 
sinnesintryck
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DoStudy
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Figur 2.6 Utveckling av lär- och förbättringscykler inspirerade av från vänster: C.I. Lewis, W. A. 

Shewhart och Deming (PDSA) (Elg m.fl., 2007; Shewhart 1986; Bergman & Klefsjö 2012). 
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fortsätter försöken i liten skala enligt PDSA-cykeln. Den senare varianten har likhet med den 

utökade förbättringscykeln som används inom Six Sigma, DMAIC (Elg m.fl., 2007). 

2.6 Motivation och kultur för förbättring  
Teoriblidningen om motivation har, enligt Dahlgaard och Dahlgaard (2003), utvecklats i en 

kontext som gått från ett industrisamhälle där drivkrafter varit att skaffa mat för dagen och tak 

över huvudet till i dag när för de flesta människor i västvärlden snarare handlar om en högre nivå 

av välstånd och utbildning. Både Bergman och Klefsjö (2012) liksom Dahlgaard och Dahlgaard 

(2003) gör en jämförelse mellan A. H. Maslows behovstrappa (Maslow, 2015) och Y. Kundos 

vidareutveckling av denna. Då Maslow menar att varje behov måste var uppfyllt innan nästa nivå 

kan uppnås menar Kundo att dessa olika behov kan existera samtidigt hos en individ med olika 

styrka i olika sammanhang. Herzberg skiljer i sin två-faktor teori på faktorer skapar missnöje, 

hygienfaktorer och faktorer som skapar tillfredsställelse, motivationsfaktorer. Daalgard och 

Dahlgaard (2003) tillför, förutom fysiologiska och mentala motivationsfaktorer, ytterligare en 

dimension som har en mera andlig karaktär. Den innefattar egenskaper som välgörenhet, ärlighet, 

loyalitet, rättvisa, respekt och tillit. Likt Kundos synsätt existerar dessa tre motivationfaktorer 

parallellt. I takt med ett högre ekonomiskt välstånd menar författarna att den fysiologiska 

dimensionen förlorar i betydelse mot den andliga dimensionen. Se vidare figur 2.7. 

Figur 2.7 En sammanfattande jämförelse mellan olika motivationsteorier (Maslow, 2015; Dahlgaard 

& Dahlgaard, 2003). 

Genom att göra förändringar till en del av vardagen, som hanteras på ett systematiskt sätt där 

medarbetarna är delaktiga och involverade menar Sörqvist (2004) att både förändringar och 

förbättringar kan bidra till att ge trygghet och stabilitet. Samtidigt som han betonar att 

förändringar, särskilt om de kan uppfattas som omvälvande, flera till antalet, eller tätt inpå kan ge 

upphov till förändringströtthet. Elg m.fl. (2007) betonar vikten av att hålla liv i vilja och 

engagemang i förbättringsarbetet genom att ha en långsiktig  inriktning och strategi.  

2.7 Mäta och utvärdera verksamheten och dess processer 
För att förstå hur verksamheten och dess processer utvecklas behöver man mäta och analysera 

data från organisationen. Genom att välja mätetal med fokus på prestation kan dessa användas 

för att styra, leda och förbättra verksamheten. Dessa prestationsinriktade mätetal kan i sin tur 
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användas för att beslut som rör operativ och strategisk planering. Traditionellt har fokus legat på 

finansiella mätetal men ett allt större intresse riktas mot mätetal som beskriver till exempel intern 

och extern kundtillfredsställelse, processkapabilitet och verksamhetens utveckling. Därför är det 

av stor vikt att välja relevanta mätetal, vara noggrann vid insamlande av rådata, att vid analys och 

presentation beakta variation, mätfel och mätmetoder.  

Elg m.fl. (2007) definierar prestationsmätningssystem som olika dimensioner av en organisations 

aktiviteter som mäts genom kvantifiering och som är kontinuerligt återkommande och som kan 

ha ett definierat målvärde. De förespråkar att förhålla sig kritiskt till denna typ av data och sträva 

efter att öka kvaliteten genom att reflektera om mätningarna verkligen avspeglar verkligheten och 

arbeta med ständiga förbättringar av prestationsmätningssystemet. Elg m.fl. betonar även att det 

kan vara problematiskt att mäta effekten av ständiga förbättringar över tid. I takt med att 

förbättringar görs förändras inte bara och yttre förutsättningar, metoder, prioriteringar, 

organisation, resurser, personal och individer. Detta gör att det kan bli en utmaning och en 

förutsättning att ha ett mätsystem är flexibelt och som gör det möjligt att följa upp och sätta in 

åtgärder för att säkerställa att arbetet har förväntad förbättringshastighet. 

Balanserade styrkort introduserades av Kaplan och Norton (2001) för att ge ett mera nyanserad 

bild av organisationens mätetal. Fokus ligger inte bara på ekonomiska mätetal utan även på andra 

typer av mätetal som, kundrelaterade, interna och lärandemål. Shin, Dahlgaard, Dahlgaard-Park 

och Kim (2018) utvecklar det balanserade styrkortet till vad de benämner som kvalitetsstyrkort 

som även tar upp individers subjektiva utvärderingar för att bättre kunna förstå orsaken till 

resultaten som visas. 

En organisation genomgår flera mognadsfaser vid implementering av ett arbetssätt som fokuserar 

på ständiga förbättringar och organisationens fortlevnad över tid. För att kunna analysera styrkor 

och möjligheter i detta arbete är olika typer av självutvärderingar användbara verktyg. En 

mognadsmodell som presenteras av Caffyn (1999) i samband med utvecklingen av CIRCA:s 

självutvärderingsverktyg för ständiga förbättringar som beskriver fem olika nivåer presenteras för 

att beskriva organisationens mognadsutveckling i arbetet med ständiga förbättringar.  

ISO 9004 beskriver också förbättringsmognad i sitt självutvärderingsverktyg för processmognad. 

Här utvärderas förbättringar som en av nio dimensioner. Där framhåller man att förbättringar, 

nydanande arbete och innovation stödjer en hållbar framgång men betonar samtidigt vikten av att 

tillämpa alla principer för kvalitetsledning. Här används termen förbättringar om både små 

stegvisa förbättringar såväl som större mera omvälvande förbättringar. Självutvärderingen består 

även den av en femgradig skala, den lägsta nivån utgör en grundnivå och de högre nivåerna är 

tänkta att användas för att prioritera förbättringar som krävs för att uppnå en högre mognadsnivå 

(European Committee for Standardization, 2018).  

SIQ:s (Swedish institute for quality) Management modell beskrivs som en ledningsmodell som 

även kan användas som självutvärderingsverktyg. Den driver förbättrande resultat genom en 

helhetssyn på ledarskap och medarbetarnas delaktighet. Kultur, struktur och systematik ses som 

hörnpelare. Bedömningen görs utifrån fem dimensioner där förbättring är en av dem. (SIQ, 

2018). 

Den lägsta nivån i SIQ:s modell för att utvärdera dimensionen förbättring förutsätter inte, i 

motsatts till de två tidigare beskrivna verktygen, att det redan pågår någon typ av 
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förbättringsarbete i organisationen. I enighet med Caffyns (1999) definition av ständiga 

förbättringar ovan bör majoriteten av medarbetarna arbeta med ständiga förbättringar, samt 

organisationen i sin helhet bör i likhet med nivåstrukturen hos ISO 9001 sträva efter att befinna 

sig på de två högre mognadsnivåerna för att säkerställa förutsättningar för en ökande 

förbättringstakt. Sammanfattande för de två högre mognadsnivåerna inom de tre 

mognadsmodellerna är ett systematiskt och kontinuerligt lärande och förbättringsarbete i hela 

organisationen mot ett bestämt mål. Se även figur 2.8 

CIRCA egenbedömning ISO 9004 egenbedömning  SIQ Management modell 

1 Enstaka kortlivade 
förbättringsinitiativ 
 

1 Förbättringsaktiviteter 
genomförs på ett informellt 
eller ändamålsbaserat sätt 

1 Lärande och 
förbättringsarbete saknas 
 

2 Strukturerat arbete med 
att skapa och upprätthålla 
ständiga förbättringar 
 

2 Grundläggande 
förbättringsprocesser, inklusive 
rättelser och korrigerande 
åtgärder, finns och grundas på 
intressenters klagomål.     
 

2 Sporadisk  
 

3 Målorienterat arbete 
med ständiga förbättringar 
mot organisationens 
övergripande mål 
 

3 Insatser för förbättring, 
lärande och förnyelse kan visas 
för de flesta produkter och för 
vissa viktiga processer.  
 

3 Delvis systematisk 
 

4 Proaktivt arbete med 
ständiga förbättringar som 
drivs av både individer och 
grupper 
 

4 Processer tillämpas för 
kontinuerlig övervakning av 
sådana externa och interna 
frågor som skulle kunna leda 
till förbättring, lärande och 
förnyelse i linje med strategiska 
mål. 

4 I huvudsak systematisk 
 

5 Förbättringsskicklighet 
med ständiga förbättringar 
som ett dominant inslag i 
vardagen 
 

5 Förbättring, lärande och 
förnyelse ingår som 
rutinaktiviteter i hela 
organisationen och framgår 
tydligt i relationerna med 
intressenter. 
 

5 Heltäckande systematiskt 
lärande och 
förbättringsarbete 

Figur 2.8: Mognadsnivåer för organisationers arbete med förbättringar presenterade inom olika 

utvärderingsverktyg (Caffyn, 1999; European Committee for Standardization, 2018; SIQ, 2018) 

3 Metodbeskrivning 
I detta kapitel presenteras val av metod och tillvägagångssätt för detta arbete. Här motiveras och 

förklaras de val och prioriteringar som gjorts. Utifrån syfte och frågeställning har ett resonemang 

förts om vilken metod som kan att bidra till att uppfylla dessa. Aspekter att ta hänsyn till gällande 

validitet, reliabilitet, reproducerbarhet och etiska aspekter. Sedan redovisas forskningsprocess 

samt datainsamling, urval och analysmetod. 
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3.1 Forskningsansats och forskningsmetod 
Induktion har sin utgångspunkt enligt Holme och Solvang (2017) i observationer som förutsätts 

vara teorineutrala. Genom att studera dessa observationer kan man hitta relationer som används 

för att dra allmängiltiga slutsatser. Forskningsfrågan kan formuleras innan arbetet börjar eller 

formuleras under arbetets gång. Deduktion innebär att man empiriska provar hypoteser. När en 

hypotes formulerats kan den bekräftas av observationer. Backman (2016) beskriver den 

kvalitativa eller subjektiva ansatsen som ofta i huvudsak induktiv medan den kvantitativa eller 

objektiva ansatsen ofta är deduktiv. 

Den kvantitativa metoden kännetecknas av en bred och inte särskilt djupgående analys av 

systematiska och strukturerade observationer för att generalisera eller hitta samband. Den 

kvalitativa metoden strävar efter att undersöka ett mindre och djupare område med hjälp av 

osystematiska och ostrukturerade metoder där man fokuserar på det unika eller avvikande för att 

förklara en företeelse. Här strävar man efter en helhetsbild medan den kvantitativa metoden är 

bättre lämpad för att göra statistiska generaliseringar. Man kan även använda en kombination av 

dessa två metoder (Holme & Solvang, 1997).  

I detta arbete kommer en induktiv forskningsansats där problemformuleringen delvis utformats 

eller snarare förtydligats under arbetets gång att användas. Forskningsmetoden kommer att vara 

av en kvalitativ karaktär. Därigenom kommer ett forskningsområde definieras och avgränsas för 

att sedan undersöka unika bidrag till forskningsområdet.  

Detta val motiveras av att det redan vid den första litteraturgenomgången och inläsning på 

ämnesområdet framkommer att det är svårt att hitta någon sammanfattande litteratur inom 

området som rör en ökad förbättringstakt för ständiga förbättringar. Det saknas däremot inte 

forskning om hur man på bästa sätt implementerar ständiga förbättringar eller vilka 

grundförutsättningar som bör finnas och hinder som kan uppstå. Det inte lika vanligt med 

litteratur som beskriver hur man vidareutvecklar ett redan någorlunda etablerat arbete med 

ständiga förbättringar. Då olika begrepp används av olika författare är det svårt att bilda sig en 

uppfattning om litteraturen verkligen är relevant för ämnet. Forskning och teorier som är 

etablerade inom området för ständiga förbättringar har gåtts igenom. Både för att hitta 

samstämmighet mellan forskare som kan bekräfta teorier men även för att hitta nyare forskning. 

Med det som utgångspunkt har forskning som går ett steg längre och vidareutvecklar eller tänker 

i nya banor samlats.  

3.2 Forsknings- och litteraturöversikter 
Behovet av att sammanfatta forskning inom olika områden blir allt större då det varje år 

publiceras ett stort antal vetenskapliga publikationer (Hessner & Andersson, 2015; Backman, 

2016). De ser ett antal olika anledningar till att det krävs enhetliga metoder för att göra detta på 

ett systematiskt sätt. För att kunna använda sig av denna informationsmängd krävs ett sätt att 

sålla och koncentrera den information som efterfrågas. En annan anledning är att kunna använda 

sig av forskningen som beslutsunderlag då det krävs en systematisk översikt som säkerställer att 

relevant information lyfts fram (Tranfield m. fl, 2003). Då flera studier inom samma område 

jämförs kan generaliseringar göras i en större utsträckning än när enstaka forskningsresultat 

analyseras. Med hjälp av kvantitativa statistiska metoder kan man jämföra och kombinera resultat 

från oberoende studier. Ytterligare en anledning att använda sig av en systematisk översikt är att 
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minska antalet felkällor samt att få ner graden av subjektivitet och betydelsen av subjektiva 

bedömningar (Hessner & Andersson, 2015). 

Författare använder sig av olika begrepp för att beskriva studier av forskningslitteratur. Backman 

(2016) använder sig av litteraturgranskning för att beskriva kunskapsinsamling för att få en 

överblick över litteratur och tidigare forskning för att kunna formulera syfte, metod och teoretisk 

bakgrund för en kvantitativ eller kvalitativ forskningsprocess. Forskningsöversikten som begrepp 

används av den samme för att sammanfatta och integrera empirisk forskning i syfte att 

generalisera, söka kausalsamband, utveckla teorier eller söka praktiska tillämningar. Däremot 

använder sig Hessner och Andersson (2015) av litteraturöversikt som beskrivning av denna typ 

av sammanfattning.  

Litteraturöversikter används för att få en samlad bild över forskningsläget inom ett visst område 

och kan skilja sig åt vad gäller ansats, fokus, inklusionskriterier, metod och målgruppenligt 

Hessner och Andersson (2015). Syften kan vara att generalisera, hantera motstridig information 

eller att relatera olika teorier till varandra. Traditionellt har litteraturöversikter vanligtvis varit 

kvalitativ då man gått igenom ett antal studier för att komma fram till en slutsats. Ofta har antalet 

studier som varit för eller emot en uppsatt hypotes varit avgörande. Forskningsfrågan är ofta bred 

med en vagt specificerad sökstrategi. Urvalet av studierna som ska sammanställas görs selektivt 

utan krav på tydliga kriterier och bedömningskriterierna kan variera. Detta förfarande har ett 

antal brister. Hessner och Andersson (2015) lyfter fram några nackdelar med att använda den 

traditionella litteraturöversikten. Ett problem är att resultat och urvalskriterier beror på den som 

granskar forskningsmaterialet. När kriterierna för värdering är odefinierade kan resultatet skilja sig 

mellan olika personer som utför granskningen. Är antalet forskningsstudier som ska jämföras 

stort eller innehåller motstridiga uppgifter kan det vara svårt att strukturera och vikta olika 

kriterier och resultat. 

Det som framför allt skiljer den systematiska litteraturöversikten från den traditionella 

litteraturöversikten är en högre grad av transparens och replikerbarhet som ofta används inom 

ämnesområden som medicin och psykologi (Tranfield m.fl., 2003; Hessner & Andersson, 2015). 

Syftet är att överblicka och kritiskt granska ett forskningsområde. Grant & Booth (2009) 

problematiserar den traditionella litteraturöversikten då det begrändsade urvalet som kan vinklas 

för att stödja författarens hypotes eller världsbild. Den systematiska litteraturöversikten 

kännetecknas av en smal forskningsfråga med en omfattande och reproducerbar sökstrategi bland 

primärkällor. Urvalskriterierna är tydliga och konsekventa på samma sätt som 

bedömningskriterierna är konsekventa och presenteras på ett systematiskt sätt, till exempel i form 

av en systematisk kvantitativ litteraturöversikt, även kallad metaanalys. Det är en statistisk metod 

som främst används för att kombinera och jämföra resultat från oberoende studier (Hessner & 

Andersson, 2015; Backman, 2016). Vikten av att sammanfatta kunskapsläget och inte bara 

litteraturläget vid en forskningsöversikt betonas av Backman (2016). I den kvalitativa systematiska 

forskningsöversikten är inte avsikten att visa en sammantagen bild av den analyserade litteraturen 

som i metaanalysen utan att snarare söka efter strukturer eller teman. Den kan ses som en 

tolkning från en bredare förståelsegrund som en mera holistisk tolkning av ett fenomen. Då är 

det viktigt att omsorgsfullt välja inkluderingskriterier (Grant & Booth, 2009). 

I detta arbete används en kvalitativ litteraturöversikt att användas som kommer att utföras på ett 

mera systematiskt sätt än en traditionell litteraturöversikt. Detta för att bättre uppfylla syftet då 
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det inte är en komplett översikt med en smal forskningsfråga utan en något mera begränsad 

översikt och en forskningsfråga som är mera komplex. 

3.3 Litteratursökning 
Kännetecknande för den systematiska litteratursökningen är tillvägagångssättet vid 

litteratursökningen. Hessner och Andersson (2015) betonar vikten och samtidigt svårigheten i att 

välja inklusionskriterier och därefter hitta de forskningsstudier som är relevanta för ämnet och 

ansatsen. Detta kan göras genom att söka i elektroniska databaser som är lämpliga för 

ämnesområdet då man använder sig av relevanta sökord samtidigt noga dokumenterar sina 

sökningar. Det är viktigt att välja sökord med omsorg då olika ord kan beskriva ett fenomen. 

Andra metoder som kan vara värdefulla är att söka bakåt, det vill säga studera referenser i 

publikationer som är intressanta för ämnet eller att söka framåt bland studier som refererar till 

litteratur som berör området. Därefter görs en beskrivning eller kodning av materialet för att 

kunna bedöma faktorer som relevans och kvalitet på forskningsstudierna (Hessner & Andersson, 

2015). 

3.4 Validitet, reliabilitet, och reproducerbarhet  
Validiteten mäter metodens relevans, att man verkligen mäter det man avser att mäta. En hög 

validitet kan uppnås genom att säkerställa att tolkningar och slutsatser har sammanhang, 

betydelse och helhet. Dessutom bör det finnas samstämmighet mellan olika forskare. Olika 

varianter av triangulering kan också användas för att öka validiteten (Holme & Solvang, 1997). I 

detta arbete har definitioner av ämnesområde och forskningsfråga valts med omsorg, detta gäller 

även sökord och metod. Detta för att säkerställa att det verkligen är syftet som besvaras då 

litteraturen som använts inte alltid använder sig av samma begrepp och synsätt. Genom att 

använda ett antal olika begrepp och ord vid litteratursökning och genomläsning som beskriver 

olika aspekter av frågeställningarna ökar validiteten genom att ge ett större underlag för att hitta 

relevanta studier. Försök att aktivt söka efter samstämmighet i hur forskningsmaterialet använder 

termer och begrepp ökar validiteten. 

Reliabiliteten är enligt Holme och Solvang (1997) beroende av tillförlitligheten hos informationen 

som används. Hur hög reliabiliteten bestäms av hur materialet samlas in och hur noggrant urval 

och bearbetningen av materialet är. Tillförlitligheten och trovärdigheten i undersökningen beror 

på förmågan att undvika både slumpmässiga och systematiska fel samt om den görs på ett 

upprepbart och tillförlitligt sätt. En undersökning med en kvantitativ ansats betyder att om en 

mätning eller observation görs upprepande gånger kommer resultatet bli detsamma om 

reliabiliteten är hög. I kvalitativa undersökningar är det svårare att bedöma tillförlitligheten. Detta 

beror främst på att kvalitativa undersökningar innehåller tolkningar där tillförlitligheten inte kan 

bedömas numeriskt. För att öka reliabiliteten i en kvalitativ undersökning måste beskrivningen av 

tillvägagångssättet vara tydlig och noggrann. Om oberoende källor är samstämmiga inom ett 

område kan det tyda på hög reliabilitet (a .a). 

I detta arbete tas hänsyn till reliabilitet tas genom att utvärdera kvaliteten och trovärdigheten på 

den ingående litteraturen. Detta görs genom att endast välja litteratur som genomgått ett 

granskningsförfarande, redovisar källor samt har författare med akademisk eller likvärdig 

bakgrund. Även samstämmighet och sättet som andra forskare bedömer och använder materialet 

beaktas. I motsats till den medicinska forskningen som har en tydlig gradering av hur 

användningen av olika metoder bidrar till validiteten Tranfield m.fl, (2003) har inte den kvalitativa 
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forskningen inom kvalitetsområdet samma tydlighet. Den har inte heller samma tydlighet på 

vilket sätt metoden beskrivs i de vetensakpliga artiklarna. Det gör det svårare att bedöma hur 

metoden i sig bidrar till validiteten i forskningen. Här bidrar författarens förförståelse genom en 

akademisk och yrkesmässig bakgrund inom kvalitetsområdet till att välja ut litteratur som bedöms 

relevant och tillförlitlig. 

Hög reproducerbarhet innebär att metoden är väl förklarad och dokumenterad så att det finns 

goda möjligheter att upprepa undersökningen. Information om litteratursökning, beslut, metod 

och slutsatser bör vara noggrant redovisade enligt Tranfield m.fl, (2003).  För att öka detta 

arbetes reproducerbarhet redovisas litteratursökningen med urvalskriterier och söksträngar. 

Forskningsprocessen och vägval som gjorts redovisas också. Författaren som är verksam inom 

kvalitetsrådet har en bred förförståelse inom ämnet vilket kan påverka reproducerbarheten. 

3.5 Etiska aspekter 
Etiska aspekter är viktiga att ta hänsyn till särskilt när det gäller den enskildes skydd och integritet. 

Information om forskningen och studien samt samtycke till att delta är två viktiga kriterier. Det är 

även viktigt att ta hänsyn till sekretess och att hantera känsliga data på ett betryggande sätt 

(Creswell & Creswell, 2018). Då inga intervjuer, fallstudier eller enkäter används bedöms det inte 

att behöva beakta några särskilda etiska aspekter. Det material som används är offentligt och 

bedöms därför inte innehålla någon känsliga eller sekretessbelagda data. Det förutsätts att 

information och samtycke till att delta i studier som detta arbete använder sig av har säkerställts 

av författaren till respektive studie. Syfte och användning i det här arbetet bedöms inte avvika 

från den ursprungliga användningen på ett sätt som skulle kräva ett nytt samtycke. 

3.6 Arbetsgång 
Metoden som används i detta arbete är en kvalitativ litteraturöversikt med systematiska inslag för 

att ta fram faktorer som påverkar förbättringshastigheten vid förbättringsarbete samt att kartlägga 

vilka metoder som kan användas för att öka förbättringshastigheten. I figur 3.1 redovisas 

forskningsprocessen i huvuddrag även om en del steg pågått mer eller mindre parallellt. 

 

Figur 3.1 Forskningsprocessen i huvuddrag.  
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3.6.1 Datainsamling och urval 
Datainsamling har gjorts genom litteratursökning i artikeldatabaser och handsökning eller 

manuell sökning, det vill säga genom att leta efter relevant litteratur i bland annat 

referensförteckningar och citeringslistor i artiklar och böcker inom ämnet. Då både begreppen 

ständiga förbättringar och ökad förbättringshastighet har många synonymer som används på olika 

sätt av olika forskare har handsökningen varit ett nödvändigt komplement till databassökningen. 

För att bedöma om litteraturen uppfyller syftet har ett antal kriterier tagits fram som en 

vägledning. Här har arbetets teoridel bundit samman olika forskningsområden och 

teoribildningar för att försöka formulera ett begränsat antal kriterier som kan användas för att 

fånga syfte och frågeställningar. Empirin som eftersöks har inte alltid en uppenbar koppling utan 

det krävs många gånger en helhetsbild av litteraturen för att förstå om det som presentera är det 

som är relevant i detta fall. För att vägleda och förstå vad som eftersöks har ett antal kriterier 

tagits fram. De kriterier som, utifrån presenterad teori, använts för att ta fram faktorer som är 

viktiga för att säkerställa att en organisation ska kunna möta en allt högre förändringstakt är: 

• Ständiga förbättringar, det vill säga huvudsakligen förändringar som består av ett större 

antal strukturerade mindre förbättringar som tillsammans bidrar till större resultatmässiga 

nivåförändringar. 

• Varaktighet över tid, som bedöms kunna kvarstå efter minst 3–5 år och som kan 

användas på ett strukturerat och varaktigt sätt. Detta utesluter initiativ eller arbetssätt som 

inträffar vid enstaka tillfällen som korta kampanjer och engångs företeelser. 

• Bibehålla och öka en förbättringshastighet som är linjär eller exponentiell. Detta 

förutsätter att organisationen redan har implementerat någon typ av arbete med ständiga 

sedan tidigare. 

• Ökar organisationens förändringsbenägenhet och förmåga att bedriva en hållbar 

verksamhetsutveckling som kan möta både inre och yttre förändringar. I en förlängning 

kunna möta kunders och intressenters krav och förväntningar. 

Utifrån dessa kriterier har ett antal sökord tagits fram. För att hitta synonymer eller ord som 

beskriver liknande begrepp har även ord och sökord i relevanta artiklar använts. För att hitta en 

kombination av sökord som resulterar i ett lämpligt träffantal och relevanta sökträffar har ett 

antal sökordskombinationer provats i olika databaser. Här har även personal från Mittuniversitets 

bibliotek varit behjälplig vid att ge förslag på lämpliga databaser samt kombinera sökord och 

sökkriterier. Då sökorden continious improvments och kaizen ger ett mycket stort antal 

sökträffar inom alla tänkbara ämnesområden har ytterligare sökord varit nödvändigt. Sökorden 

som slutligen använts är quality management, continious improvment och kaizen. Därefter har 

sökningar gjorts i tre olika databaser, se bilaga A. Urvalskriterier är publiceringsår, språk och 

granskningsförfarande där så är möjligt att välja. Resultaten av sökningarna skiljer sig åt både i 

antal träffar och i hur relevanta artiklarna är som varje respektive sökning resulterar i.  

Utifrån sökresultaten från artikeldatabaser och den manuella sökningen har ett urval gjorts i två 

steg. Först har en genomgång gjorts baserat på titel och sammanfattning därefter har den mest 

relevanta litteraturen lästs grundligare innan det slutliga urvalet gjorts utifrån ett antal kriterier 

som i första hand grundar sig på relevans i förhållande till syfte men även aktualitet har varit ett 

kriterium. Då mängden forskning ständigt ökar och belyser ett fenomen i samtidens ljus har 



 
 

22 
 

litteratururvalet gjorts med en ambition att hitta så aktuell forskning som möjligt. Om innehållet 

fortfarande känns relevant och andra forskare i senare artiklar använder sig av litteraturen har 

materialet använts annars har aktuellare litteratur valts i stället. Ett annat kriterium har varit 

författarnas och avsändarens bakgrund och relevans. Författarna bör ha akademisk 

forskningsbakgrund eller annan gedigen erfarenhet från området. Avsändaren bör vara en 

vetenskaplig tidskrift, myndighet, organisation eller likande. Publikationstyp är ytterligare ett 

kriterium som använts. Det kan vara en vetenskaplig artikel, akademisk antologi, offentlig 

publikation, standard eller likande där minst källor och helst även källhänvisningar finns 

redovisade. Granskningsförfarandet för vetenskapliga tidskrifter har valts utifrån ”peer-review”-

granskning, övriga utifrån att de minst har någon typ av redaktionell granskning. Metoden 

bedömts efter vetenskaplighet och omfattning. Detta innebär att ett flertal källor, som verkar vara 

relevanta för ämnet, har sorterats bort då de inte uppfyller uppsatta kriterier. 

3.6.2 Analys av data 
Ur den valda litteraturen har, utifrån uppsatta kriterier, ett textmaterial som speglar olika aspekter 

på förbättringar och dess hastighet valts ut för att användas som empiri och sammanställs i bilaga 

B. Empiri för att besvara den första forskningsfrågan, om vilka faktorer som kan öka 

förbättringshastigheten vid ständiga förbättringar, har valts ut för att ge en bred men ändå 

sammanhållen bild av ämnet. Ett antal olika källor med olika metod har använts för att få ett 

bredare material att hämta empiri från. Särskild hänsyn har tagits till hög samstämmighet och 

reliabilitet. För att strukturera detta material har ledningsverktyget släktskapsdiagram använts. 

Klefsjö, Eliasson, Kennerfalk, Lundbäck och Sandström (1999) beskriver de sju 

ledningsverktygen som metoder för att strukturera och analysera i huvudsak verbala data. 

Släktskapsdiagrammet beskrivs som användbart när det gäller att strukturera en stor mängd 

verbala data som sorteras och delas in i naturliga grupperingar för att identifiera och beskriva ett 

problem. Därigenom ökar förståelsen för problemställningens bakomliggande orsaker. De 

beskriver även tillvägagångssättet vid arbetet med ett släktskapsdiagram som i förenklad form, 

ligger till grund för detta arbete.  

Ett antal texter analyserats för att identifiera faktorer som kan bidra till att öka 

förbättringshastigheten i arbetet med ständiga förbättringar. Dessa faktorer har sedan lyfts ut och 

grupperats och varje gruppering har fått en gemensam beskrivande rubrik. Därefter har grupper 

med närliggande rubriker slagits ihop under en ny sammanfattande rubrik tills fyra rubriker som 

beskriver faktorer som påverkar förbättringshastigheten vid ständiga förbättringar kvarstår. 

Utifrån dessa faktorer har ett antal metoder och arbetssätt identifierats i litteratur som effektiva 

för att öka förbättringshastigheter vad gäller ständiga förbättringar i en verksamhet. På grund av 

utrymmes- och läslighetsskäl presenteras data i form av grupperade faktorer separat i bilaga C. 

Utifrån dessa faktorer har empirin för att besvara den andra forskningsfrågan, vilka metoder och 

arbetssätt som kan användas för att öka förbättringshastigheten vid ständiga förbättringar. Här 

har främst forskning och beskrivningar av framgångsrika arbetssätt lyfts fram som kan bidra till 

att öka förbättringshastigheten vid ständiga förbättringar. Här har urvalet vägletts av de faktorer 

och även underrubriker till faktorerna som identifierats tidigare. Särskild hänsyn har tagits till 

författarnas bakgrund samt i vilken grad ny kunskap, tillämpning och aktualitet som finns i vald 

litteratur. 
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4 Empiri och analys 
Den första delen av i detta kapitel kommer att handla om att identifiera faktorer som bidrar att 

öka förbättringshastigheten inom ständiga förbättringar. En kortfattad sammanfattning av 

materialet som empirin hämtats från presenteras nedan och data till släktskapsdiagrammet där 

empirin sammanställts och strukturerats i redovisas i bilaga C. Utifrån de identifierade faktorerna 

från släktskapsdiagrammet presenteras nedan i den andra delen av empirin som beskriver 

exempel på metoder, verktyg och arbetssätt som kan användas för att på ett konkret sätt arbeta 

med faktorerna från del ett.   

4.1 Faktorer som bidrar till att möta omvärldens ökande förändringstakt genom 

ständiga förbättringar 
För att ta fram faktorer som bidrar till att möta omvärldens ökade förändringstakt, genom att öka 

organisationens förbättringshastighet, har litteratur som tar upp flera olika aspekter på 

förbättringar valts ut. Då det inte råder samstämmighet kring nomenklatur och det undersökta 

området kan utvärderas ur olika vinklar har ett innehållsmässigt bredare material valts ut för att 

samla data ifrån. Litteraturen som använts till den första delen är följande: utvärderingsmodeller 

(Caffyn, 1999) (Kaye & Andersson, 1999) (European Committee for Standardization, 2018), 

översikter (Weckenmann, Akkasoglu, & Werner, 2015; Elg m. fl 2007) samt en fallstudie som 

beskriver bland annat förutsättningar för att integrera kaizen i processer (Magnier-Watanabe, 

2011). Genom att leta efter kriterier som presenteras i kapitel 3.6.1 Datainsamling och urval ovan har 

litteraturens innehåll analyserats och stått som grund till empirin i den första delen.  

Efter att data strukturerats och sammanfattats med hjälp av släktskapsdiagrammet har följande 

fyra faktorer som bidrar till att öka förbättringshastigheten vid arbete med ständiga förbättringar 

framkommit, se även figur 4.1:  

 

Figur 4.1 De sammanfattande faktorer som framkommit efter att empiri strukturerats med hjälp av 

ett släktskapsdiagram. 

Här lyfts vikten av att förstå verksamheten och dess syfte hos alla medarbetare. Detta bidrar till 

att organisationen i gemensamt strävar mot att utveckla medarbetare och intressenter som även 

ständigt förbättrar och samverkar i processer. Detta görs i ett ständigt lärande genom hela 

organisationen. Vid analys av den strukturerade data framkommer att faktorerna som beskrivs 

stämmer överens med Bergman och Klefsjös (2012) hörnstensmodell. Det som skiljer dem åt är 

hur faktorerna, eller som värderingar som de benämns i hörnstensmodellen, har grupperats och 
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lyfts fram. I hörnstensmodellen har ledarskapet och kunderna lyfts fram tydligare medan i detta 

arbete inte har samma framträdande roll. Här lyfts snarare det ledarskapet bör utmynna i samt 

kundbegreppet har vidgats till intressenter. I detta arbete är kultur, motivation och lärande mera 

centralt.  

4.2 Metoder och arbetssätt som bidrar till att öka förbättringshastigheten vid 

ständiga förbättringar 
Utifrån faktorerna som identifierats i föregående kapitel presenteras här exempel på hur 

organisationer kan arbeta för att främja en ökande förändringstakt. Denna empiridel fokuserar på att 

hitta de metoder, synsätt och arbetssätt som man i litteraturen lyfter fram som verkningsfulla för att 

kunna bedriva ett arbete med ständiga förbättringar för att säkra långsiktig överlevnad. De är 

strukturerade utifrån faktorer dess underrubriker som framkommit i släktskapsdiagrammet. 

Proaktivt arbete som säkerställer att organisationens prestanda lever upp till strategi, policy och 

mål samt att dessa kommuniceras 

Denna faktor fokuserar på att sätta mål och riktning för verksamheten. Den pekar även på vikten 

att följa upp att de ständiga förbättringar som organisationen arbetar med verkligen ligger i linje 

med dessa. I figur 4.2 visar tre sätt som utifrån resultatet i släktskapsdiagrammet är verkningsfulla 

i detta arbete. 

 

Figur 4.2 Utdrag ur släktskapsdiagrammet. 
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Kaplan och Norton (2001) beskriver hur man kan använda balanserade styrkort för att linjera 

huvudprocesser och strategi. De beskriver den strategifokuserade organisationen med fem 

principer: 

1. Översätt strategin till operativa termer 

2. Linjera organisationen till strategin 

3. Gör strategin till delaktig i vardagen för alla medarbetare 

4. Utvärdera och förbättra strategin kontinuerligt  

5. Mobilisera ledarskap för förändring 

Genom att linjera hela verksamhetens alla funktioner och alla nivåer där strategin kommuniceras 

till alla medarbetare kan det snarare ses som ett förändringsprojekt och inte bara ett mätsystem 

• relevanta och påverkbara KPI:er för framgångsfaktorer, processer och hållbara ständiga förbättringar, 

risker/möjligheter på alla nivåer tas fram och utvärderas regelbundet 

Utmaningen är sällan att data saknas snarare är problemet att identifiera vad organisationen 

behöver för att kunna identifiera och följa upp kritiska framgångsfaktorer och deras nyckeltal på 

olika nivåer och inom processer för att kunna förstå hela systemets status. Genom att mäta och 

övervaka prestandan även på lägre nivåer inom organisationen kan man uppmuntra medarbetarna 

att ta ansvar för och få befogenhet att förbättra processerna de arbetar i linje med de 

övergripande strategiska målen (Bond, 1999).  

Bond (1999) menar att man bör främst fokusera på sina kunder genom att utforma mätetal som 

beskriver kvalitet, cykeltid, medarbetarnas kompetens samt produktivitet som främst beskriver 

framtida prestationer och mindre av finansiella mätetal som främst avspeglar historiska 

prestationer. Shin m.fl. (2018) går ett steg längre och menar att det även krävs mera kvalitativa 

mätetal. De beskriver ett kvalitetsfokuserat prestationsmätsystem eller kvalitetsbaserat balanserat 

styrkort där fantasi, kreativitet och intuitiv problemuppfattning spelar en betydande roll. Tre 

dimensioner av förebyggande, uppföljande och utfall presenteras grafiskt i ett hjul där mätetal i 

flera nivåer redovisas. En viktig del i detta arbete är att kommunicera strategier och mål. 

Chouinard (2006) menar att ett led detta är att inte tillbringa för mycket tid på sitt kontor utan ute 

bland personalen för att kunna diskutera och kommunicera olika aspekter som är viktiga för 

företaget.  

• proaktiva förbättringar för att mäta och utvärdera tex mognadsgrad, ledningssystem, 

förbättringsmöjligheter på övergripande/individuell/processnivå 

Karapetrovic och Willborn (2001) framhåller nyttan med att använda sig av en kombination av  

kvalitetssystem som ISO 9001 för att säkra en stabil grund för ständiga förbättringar samt 

självutvärdering för att utvärdera organisationens mognadsgrad och identifiera 

förbättringsmöjligheter inom organisationen. Att bara använda sig av ISO 9001 ger inte en lika 

stor effekt. ISO 9004 (European Committee for Standardization, 2018) eller SIQ:s 

managementmodell (SIQ, 2018) är två exempel på självutvärderingsverktyg som kan användas för 

att utvärdera organisationens mognadsgrad. Freytag och Hollensen (2001) beskriver 

”benchmarking” som ett sätt att jämföra strategier och prestanda både internt och externt med 

toppresterande enheter för att hitta arbetssätt som kan förbättra den egna prestandan. De 
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beskriver processen i tre steg där analys följs av lärande och därefter implementering som en 

strategi för ständiga förbättringar.  

I en analys stämmer dessa tankegångar med Ljungbergs och Larssons (2012) där balanserade 

styrkort där olika typer av mätetal används för att följa upp hur det gått historiskt, nuläge samt 

hur framtiden kan tänkas bli. Även Bergman och Klefsjö (2012) betoning av att basera beslut på 

fakta stämmer med vad som framkommit här. Rother (2013) betonar kopplingen mellan att leda 

och ständigt förbättra, detta gäller även i resultatet då verksamheten förändras och uppföljningen 

ständigt behöver förbättras. 

Främja en kultur som ökar motivationen inom hela organisationen att arbeta med ständiga 

förbättringar 

Denna del belyser vikten av att arbetet med ständiga förbättringar behöver bränsle och energi för 

att överleva. Genom en kultur som ger positiva tankesätt och motivation som driver arbetet 

framåt. I figur 4.3 beskrivs detta som en del av resultatet av släktskapsdiagrammet. 

 

 

Figur 4.3 Utdrag ur släktskapsdiagrammet. 

• kultur som är tillåtande och främjar förtroende, för att motivera medarbetare att engagera sig i att 

förbättra att nå organisationens mål på alla nivåer: 

Kulturen är enligt Zairi (2002) avgörande för att anpassa verksamheten efter förändrade 

förutsättningar och intressenternas krav. Genom att rekrytera personal som delar företagets 

värderingar och livsstil strävar man efter att upprätthålla en kultur som förstärker företagets 

värderingar och strategi. Som Chouinard (2006) uttrycker, att det skulle vara svårt att göra de 

bästa friluftskläderna om företaget skulle ha en kultur med basen inomhus. Man letar snarare 

efter hängivna friluftsmänniskor som kan fortsätta att bygga en kultur i företagets anda. Detta 

förstärks av att man har en generös flextidspolicy som kallas ”Let my people go surfing” som 

innebär frihet att till exempel idka friluftsliv när vädret och arbetssituationen tillåter. En typisk 

ledarroll beskrivs som risktagande, med en långsiktig vision, har en strategisk plan samt påbörjar 

förändringar. Just förändringsbenägenheten beskrivs som en nyckelfaktor för långsiktig 

överlevnad. 
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• metoder för att motivera medarbetare till ständiga förbättringar av produkter och processer genom att 

utvecklas och kunna se egen nytta av arbetet 

Imai (1986) betonar att Kaizen är ett synsätt för ständiga förbättringar som inbegriper en inbyggd 

drivkraft för förbättring av alla på alla plan, inte bara när det gäller arbetslivet utan även i sociala 

miljöer och privatlivet. Berger (1997) beskriver kaizen som ledningssystem för motivation hos 

organisationens medarbetare, samtidigt som han påpekar att motivation är en dimension som 

man inte tagit hänsyn till vid implementering av ständiga förbättringar i västvärlden. För att 

motivera engagera medarbetarna behövs det ett arbetssätt för förbättringar som tar till vara 

bidrag från varje enskild individ oavsett färdighet eller plats i organisationen. På ledningsnivå 

inbegriper främst förbättringar på en övergripande nivå, på gruppnivå förbättras arbetssätt och 

rutiner samt på individuell nivå där framförallt det egna arbetet som förbättras. Berger betonar 

obligatorisk frivillighet som innebär att deltagandet är styrt medan hur man bidrar är frivilligt. 

Chouinard (2006) menar att genom att uppmuntra sina medarbetare att vara självständiga och 

verkligen tror på det man gör kommer att prestera på en hög nivå.  

Csikszentmihalyi (2016) introducerar begreppet en känsla av flow som innebär känslan av en 

optimal upplevelse där uppmärksamheten det vill säga den psykiska energin framgångsrikt 

användts för att uppfylla egenformulerade mål. Man har en förmåga att omvandla begränsningar 

till möjligheter, genom att låta arbetsuppgifterna likna ett spel. Omväxling, utmaningar, tydliga 

mål och omedelbar feedback är viktiga komponenter liksom frånvaron av oro, distraktion och 

andra mentalt störande element. Csikszentmihalyi konstaterar att flow kan inträffa både privat 

och i arbetssituationer och kännetecknas av att man känner sig lyckligare, mera aktiv, har bättre 

koncenterationsförmåga, är nöjdare och mera kreativ. Han sammanfattar det autoteliska självet 

som han kallar det i fyra punkter: 

• Sätta upp egna mål 

• Låta sig uppslukas av aktiviteten 

• Förmåga att vara uppmärksam på omgivningen 

• Att kunna glädjas åt det lilla 

I en analys konstateras att i likhet med Dahlgaard och Dahlgaard (2003) krävs en hög grad av 

motivation och en kultur som stödjer detta. Här handlar det inte bara om att den egna personen 

utan ett behov av att kunna göra nytta tillsammans med andra. Det kan vara kunder, kollegor eller 

samhälle. Detta stämmer även överens med Bergman och Klefsjös (2012) betoning av att sätta 

kunder och intressenter i centrum. 

Säkra resurser och kompetensutveckling i form av kunskap och lärande inom alla nivåer och 

grupper 

Att arbetet med ständiga förbättringar förutsätter att resurser och kompetens sökras och 

utvecklas. Det framkommer i detta arbete. I figur 4.4 beskrivs detta som en del av resultatet av 

släcktskapsdiagrammet. 
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Figur 4.4 Utdrag ur släktskapsdiagrammet. 

• främjar metoder för organiserad kunskap och lärande inom alla nivåer och grupper  

Mendez och Vila-Alonso (2018) definierar tredimensionell hållbarhet inom Kaizen som en 

tredimensionell lärprocess som bygger på operativa, beteendemässiga och känslomässiga och som 

resulterar i vanor, övertygelse och känslor. Detta beskrivs som en treenighet som beskriver vad vi 

gör, attityden vi har när handlingen utförs samt vad vi känner när vi gör det. Chung (2018) har 

genom sitt Kaizenhjul utvidgat Shewharts och Demings lärcykler till att förutom kunskap även 

innehålla filosofin bakom. Chung benämner denna utvidgade syn på kaizen som totala ständiga 

förbättringar. Ett annat begrepp som är kopplat till ständiga förbättringar och lärande  Hirzel, 

Leyer, och Moormann (2017) som beskriver egenmakt (empowerment) i samband med ständiga 

förbättringar. De konstaterar att lärandet som sker under arbetet med ständiga förbättringar ger 

en ökad känsla av egenmakt som resulterar i fortlevnad över tid. Genom att stötta detta arbete 

kan beteenden förändras och en positiv attityd skapas inför ständiga förbättringar  

• processer för att säkra och utveckla kompetens och andra resurser som främjar ständiga förbättringar 

För att kunna säkra kompetensbehovet i en organisation krävs det att man tydligt definierat 

vilken typ av kompetens man behöver. Chouinard (2006) betonar vikten att inte bara anställa 

personer med de rätta formella meriterna utan även säkerställa att personer som anställs 

identifierar sig med företagsfilosofin och produkterna. Man anser att det är lättare att 

vidareutbilda en hängiven friluftsmänniska än att få en färdigutbildad och erfaren nyanställd att 

börja hänge sig åt friluftsliv. För att rekrytera personer med en hög grad av kundfokus ser man 

gärna att de anställda använder företagets produkter och uppskattar friluftsliv. När man behöver 

rekrytera personal med särskild kompetens som inte har ett friluftsintresse letar man aktivt efter 

personer med fritidsintresse och passion inom något annat område. Man prioriterar på detta sätt 

ändå en mångfald bland personalen för att öka flexibilitet och öppenhet. En annan aspekt som 

framhålls är att företaget strävar efter sticka ut från mängden och då behöver även personalen 

göra det. Detta förhållningssätt ligger även i linje med flow-teorin (Csikszentmihalyi, 2016). 

I västvärlden har fokus legat på resurser i form av metoder, verktyg och arbetssätt för att arbeta 

med ständiga förbättringar, medan det japanska synsättet har inriktat sig på den iterativa 

lärprocessen med PDSA i centrum. Imai (1986) beskriver PDSA som en avgörande metod för att 

lyckas med ständiga förbättringar. Detta arbete effektiviseras genom olika statistiska verktyg som 

till exempel de sju förbättringsverktygen (Bergman & Klefsjö, 2012) eller de sju 

ledningsverktygen (Klefsjö m.fl. 1999). En annan resurs som är av betydelse är tid och tålamod. 
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Hirzel, m. fl. (2017) betonar vikten av att resurssätta arbetet med ständiga förbättringar över en 

längre tidshorisont och se det som en kontinuerlig process. 

I en analys kan konstateras att ett systematiskt lärande med kunden i centrum är en viktig del i 

kvalitetsarbetet som Elg m. fl. (2007) betonar i det kundcentrerat förbättringsarbetet. Även 

Bergman och Klefsjö (2012) betonar vikten av ett systematiskt arbetssätt för ständiga 

förbättringar.  

System av processer och intressenter, både interna och externa, för att främja interaktion och 

förbättring 

Det är viktigt att se organisationen i en större helhet, som en del i ett större system. Här 

inkluderas såväl processer som både interna och externa intressenter. Detta framkommer som en 

del av resultatet av släktskapsdiagrammet, se figur 4.5 

 

Figur 4.5 Utdrag ur släktskapsdiagrammet. 

• system av interna/externa intressenter för att främja nätverksskapande och interaktion som ger 

ömsesidiga relationer och förbättringar 

För att öka kvalitet och kundtillfredsställelsen betonar Imai (1986) att det krävs en interaktion 

mellan funktioner som forskning/utveckling, design, produktion och försäljning. Ett sätt att 

underlätta denna interaktion är att som på friluftsmärket Patagonia anställa trogna kunder för att 

inte bara försöka tänka som sina kunder utan att även kunna agera som kunder i 

produktionsprocessen (Chouinard, 2006). Nielsén & Stenström (2013) talar om passionskapital 

för att beskriva hur kunder och medarbetare lockas till företag som drivs av en passion och 

övertygelse i sin affärsidé. Dessutom hävdar de att passionen, i fråga om kreativitet, uthållighet 

och engagemang, smittar. På denna nivå finns ofta en drivkraft att inte bara göra saker för egen 

vinning utan även göra saker som har positiva effekter för andra. Zairi (2002) anser att ett 

varaktigt resultat bygger på en långsiktig affärsstrategi som tillfredsställer både interna och externa 

kunder.  

• identifiera och processer och processägare och dokumentera i ett ledningssystem  

Att arbeta med standardiserade processer är ett utmärkande drag inom Kaizen. Berger (1997) 

beskriver processorientering, förbättra och underhålla standarder samt ett delaktiga medarbetare 

som tre grundprinciper inom ständiga förbättringar. Standerna bör utformas utefter graden av 

standardisering av produkterna och processerna. Till exempel kan en kundspecifik produktflora 
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antingen ha en process som har en mera generell karaktär med låg grad av standardisering som 

bygger på färdighet eller en mera specialiserad process med en hög grad av standardisering med  

tekniska lösningar. Genom att välja en lämplig kombination av process och 

produktstandardisering optimeras utfallet. Även Imai (1986) betonar vikten av att underhålla och 

förbättra processer som en viktig aspekt för alla anställda. Däremot anser han inte att alla 

anställda ska utföra dessa två aspekter i lika proportioner. Ledningen bör främst ansvara för att 

förbättra och förnya processer  medan medarbetarna i högre grad arbetar med att underhålla 

befintliga standardiserade rutiner och arbetssätt. Se även figur 4.6 

Ledning innovation 

mellanchefer                    kaizen 

arbetsledning                                       underhåll 

medarbetare                                        

 

Figur 4.6 Arbetsfördelningen mellan ledning och medarbetare vad gäller andelen av förbättring och 

underhåll av processer, efter Imai (1986)  

I en analys kan paralleller fras till Bergman och Klefsjös (2012) betoning på att arbeta med 

processer och Senges (2006) systemsyn. Där inte räcker med att bara fokusera på den egna 

verksamheten utan hela tiden se en större helhet Här kan man i analysen se att fokus inte längre 

ligger på att förbättra resultatet med hjälp av processer genom olika verktyg och arbetssätt utan 

snarare att främja en kultur som utvecklar människor att förbättra processer med hjälp av verktyg 

och metoder som ger ett resultat. Från den västerländska definitionen av lean (Rother, 2013) till 

den japanska varianten av Kaizen (Imai, 1986). 

5 Slutsats 
Syftet med detta arbete är att undersöka vilka faktorer som bidrar till att öka effektiviteten och 

hastigheten i förbättringsarbetet i en organisation och hur man aktivt kan arbeta med att förbättra 

organisationens förbättringstakt på ett strukturerat sätt. Faktorer är viktiga för att säkerställa att 

en organisation ska kunna möta en allt högre förändringstakt i omvärlden är:  

• proaktivt arbete som säkerställer att organisationens prestanda lever upp till strategi, 

policy och mål samt att dessa kommuniceras 

• främja en kultur som ökar motivationen inom hela organisationen att arbeta med ständiga 

förbättringar 

• säkra resurser och kompetensutveckling i form av kunskap och lärande inom alla nivåer 

och grupper  

• system av processer och intressenter, både interna och externa, för att främja interaktion 

och förbättring 

Bland de metoder och arbetssätt som utmärker sig som effektiva för att öka 

förbättringshastigheten för att kunna bedriva en långsiktig och över tid hållbar 

verksamhetsutveckling är de som inriktar sig på att: 

• kunna utvärdera, förändra och förbättra företaget utifrån långsiktig vision och mål 

• främja en kultur där alla medarbetare är motiverade att utvecklas för att kunna förbättra 

processer som ger ett förbättrat resultat och där förändring och förbättring är en naturlig 

del av vardagen.  
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6 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras arbetets syfte, metod och resultat. Styrkor och svagheter analyseras i 

dessa delar. Avsnittet avslutas med förslag på fortsatt forskning. 

6.1 Metoddiskussion 
I detta arbete har en kvalitativ litteraturöversikt med en systematisk inriktning använts för att 

svara på syfte och frågeställningar tillsammans med strukturerade data i ett släktskapsdiagram. En 

balans mellan en bred och heltäckande undersökning med en tydligare systematisk karaktär och 

en mera svårdefinierad beskrivning av problemområdet som krävs för att uppfylla syfte och 

forskningsfrågor var vägledande i val och prioriteringar.  

Definitionen av förbättringshastighet för ständiga förbättringar och hur man bedömer om de 

uppfylls eller ej är en av de mera komplexa och avgörande beslut som behövde fattas relativt 

tidigt i processen. Det samma gäller avgränsningar och metod. Eftersom det i tidigare forskning 

är svårt att urskilja litteratur på området som beskriver och definierar en ökad förbättringstakt 

inom ständiga förbättringar har den första avsikten att genomföra en kvalitativ fallstudie visat sig 

vara svår att göra som första steg.  

Det som försvårar ytterligare är att olika författare definierar fenomenet på olika sätt och med 

olika termer inom olika teoribildningar. Litteratursökningen i databaser har gett ett begränsat 

resultat trots att flera databaser använts och ett flertal sökordskombinationer provats innan den 

slutliga sökningen. Ett antal sökträffar betraktas som intressanta baserat på innehållet men 

bedöms som inaktuella, har en metod som inte presenteras tydligt eller ett resultat som 

presenteras alltför summariskt. Handsökningen har visat sig ge bättre resultat men försämrar 

reproducerbarheten. Detta gör att arbetet riktat in sig på ett försök att förstå och definiera vad 

förbättringshastighet kan innebära i detta fall och vilka uttryck de kan ta sig. Då syftet inte i första 

hand är att ge en heltäckande bild av problemområdet utan snarare ge en bild av forskningen för 

att inspirera organisationer i arbetet med ständiga förbättringar.  

Ett flertal justeringar och överväganden har gjorts under arbetets gång för att i möjligaste mån 

kunna säkra till exempel validitet och reliabilitet. Här finns svårigheter i begrepp som definieras 

på olika sätt av olika författare och inom olika ämnesområden. I detta arbete har författaren i stor 

omfattning bidragit till utformning och resultat genom att ta fram definitioner och strukturera 

data i släktskapsdiagrammet vilket minskar reproducerbarheten. Genom att i möjligaste mån 

försöka redovisa tankegångar och redovisa motiveringar till de val som gjorts uppvägs detta 

något.  

6.2 Resultatdiskussion 
Syftet att undersöka förbättringshastighet vid ständiga förbättringar som en förutsättning för 

långsiktig fortlevnad har genom en litteraturstudie resulterat i faktorer som påverkar 

förbättringshastigheten och metoder som bidrar till det. Även ett försök att definiera vilken 

hastighet som krävs för långsiktig fortlevnad har gjorts genom till exempel att definiera en hållbar 

mognadsgrad för en organisation. Det som denna rapport framför allt tillför är ett vidare 

resonemang som rör en verksamhets förmåga att möta förändrade inre och yttre förutsättningar 

på ett effektivt sätt som för arbetet med ständiga förbättringar framåt inom hela organisationen. 

I resultat och analys lyfts särskilt fram vikten av att alla är delaktiga och förstår verksamheten och 

hur individen bidrar till sin egen, organisationens och samhällets utveckling. Detta genom att 
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ständigt lära och utvärdera för att kunna möta inre och ytter förändringar. I de faktorer som 

sammanfattar vad som är av vikt för att långsiktigt arbete med ständiga förbättringar blir detta 

tydligt. Detta betonar även Kaye och  Dyason (1995). För att främja ett långsiktigt arbete är det 

flera olika metoder och arbetssätt användas. Det blir tydligt i detta arbete att en tonvikt på att 

utveckla och motivera medarbetare och förstå kunder och intressenter blir allt viktigare. Både då 

tjänstedelen i en verksamhets erbjudande blir större samtidigt som konkurrens om både kunder 

och medarbetare ökar. 

För att sammanfatta det som framkommit med en metafor: Ledningen sätter upp ett mål och 

hastighet för organisationen samt säkerställer att den håller rätt kurs genom att kommunicera 

detta med organisationen. Kulturen och motivationen kan ses som den energi och vind i segeln 

som krävs för att förflytta organisationen mot målet. Resurser, kompetens och organisatioriskt 

lärande krävs för att skeppet ska fungera och för att kunna justera kursen efter yttre och inre 

förutsättningar i riktning mot målet. Processer och intressenter definierar vilka som ska följa med 

på resan och vilka roller och arbetsuppgifter som krävs för att samarbetet ska fungera. 

Det har varit intressant att se på materialet från en vinkel som inte bygger på ett 

ledningsperspektiv och ett kundperspektiv utan på perspektivet att hela systemet har ett delat 

ansvar men med olika roller och ansvarsområden. Detta att se verksamheten och dess omvärld 

som en helhet vilket Senges (2006) systemsyn och Liker (2009) betonar. Detta avspeglar sig i de 

fyra faktorer som främjar en ökad förbättringshastighet. Då förskjuts ansvaret från att bara vara 

”någon annans” till exempel ledningen (som visserligen har det yttersta ansvaret), till ett delat 

ansvar som även är individens eller gruppens. Det öppnar upp för nya prioriteringar och 

ansvarstagande som främjar en kultur av förbättringar och trygghet inför förändringar.  

Uppslag till fortsatt forskning kan vara att mera ingående studera någon av faktorerna eller vilka 

effekter som flera olika metoder för ökad förbättringshastighet kan ha vid samverkan. Detta 

skulle kunna göras i fallstudier eller genom kvalitativa intervjuer inom verksamheter som har varit 

framgångsrika i att anpassa verksamheten genom ständiga förbättringar efter en föränderlig 

omvärld. Det skulle även vara intressant att undersöka hur resultatet blir då man kombinerar 

ständiga förbättringar med innovationer med avseende på effektiva förbättringar. 
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Bilaga A 
Här redovisas databassökningar med sökord, begränsningar, antal träffar och valda artiklar. 

Resultat från databassökningar 
Datum Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 
Använda artiklar 

2019-04-20 Academic 

Search Elite 

AB "quality management*" AND AB "continuous 

improvement*" OR AB kaizen 

Peer Reviewed 

1995-  

engelska 

234 (Zairi, 2002) 

2019-04-22 Emerald [[Abstract: "quality management*"] AND [Abstract: "continious 
improvment*”] OR [Abstract: Kaizen]] 

1995- 112 (Carnerud m.fl, 2018) (Bond, 1999) 

(Mendez & Vila-Alonso, 2018) 

(Chung, 2018) (Magnier-Watanabe, 

2011) 

2012-04-22 Scopus ABS ( "quality management*"  AND  "continious 

improvments*"  OR  kaizen )  

 

1995- 74 (Carnerud m.fl, 2018) 
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Bilaga B 
 

En sammanställning och granskning av litteratur använd vid insamling av empiri. 

källa publikationstyp avsändare granskning metod 

Berger (1997) vetenskaplig artikel akademisk peer-review kval. litteraturgenomgång 

Bergman och Klefsjö (2012) vetenskaplig 
ämnesöversikt 

akademiska 
författare 

redaktionell översikt 

Bond (1999) vetenskaplig artikel akademisk peer-review kval. Semistrukturerade intervjuer, djupintervjuer 

Caffyn (1999) vetenskaplig artikel akademisk peer-review work shop, 3 kval. fallstudier 

Chouinard (2006) monografi akademisk   

Chung (2018) vetenskaplig artikel akademisk peer-review triangulering av sex filosofier runt Kaizen 

Csikszentmihalyi (2016) vetenskaplig 
monografi 

akademisk författare redaktionell 
granskning 

översikt 

Elg m. fl (2007)  vetenskaplig 
antologi 

akademiska 
författare 

redaktionell 
granskning 

litteraturöversikt, fallstudier 

European Committee for 
Standardization (2018) 

standard Internationell 
standardiserings 
kommitté 

internationell 
standardiserings 
Kommitté 

teknisk kommitté med organisationer, myndigheter och 
industri 

Freytag och Hollensen (2001) vetenskaplig artikel akademisk peer-review forskningssammanfattning 

Hirzel m. fl. (2017) vetenskaplig artikel akademisk peer-review Fallstudie, enkät, 780 respondenter 

Imai (1986) monografi akademisk författare redaktionell 
granskning 

forskningssammanfattning 

Kaplan och Norton (2001) vetenskaplig artikel akademisk peer-review forskningssammanfattning 

Karapetrovic och Willborn 
(2001) 

vetenskaplig artikel akademisk peer-review jämförande analys 

Kaye & Andersson (1999) vetenskaplig artikel akademisk peer-review kval. Semistrukturerade intervjuer 
18 organisationer 

Klefsjö m. fl. (1999) handbok akademiska 
författare 

redaktionell 
granskning 

samarbete mellan akademi och företag 

Weckenmann m.fl. (2015) vetenskaplig artikel akademisk peer-review kval. litteraturöversikt 

Magnier-Watanabe (2011) vetenskaplig artikel akademisk peer-review kval. fallstudie baserad på djupintervjuer 
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Mendez och Vila-Alonso 
(2018) 

vetenskaplig artikel akademisk peer-review fallstudie, grounded theory 2 organisationer, intervjuer, 
dokumentanalys 

Nielsén och Stenström (2013) vetenskaplig 
antologi 

Regeringens 
Framtidskommission, 
akademiska 
författare 

Redaktionell 
ganskning 

framtidsanalys 

Shin m. fl ( 2018) vetenskaplig artikel akademisk peer-review fallstudie 8 organisationer 

SIQ  (2018) handbok SIQ redaktionell 
granskning 

interaktiva workshops 

Zairi (2002) vetenskaplig artikel akademisk Peer-review kval. studie, 20 organisationer  
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Bilaga C 
Här redovisas underlaget till släktskapsdiagrammet. 
 

• system av processer och intressenter, både interna och externa, för att främja interaktion och förbättring 

 
identifiera och processer och processägare och dokumentera i ett ledningssystem för att underlätta uppföljning och förbättring 

bästa arbetsssätten bör finnas i ett enkelt ledningssystem som överensstämmer med ISO 9000 (Kaye & Andersson, 1999) 

alla affärsprocesser bör vara identifierade och dokumenterade (Kaye & Andersson, 1999) 

för varje process utse processägare som ges definierat ansvar och definierade befogenheter (European Committee for Standardization, 2018) 

processer bör fungera tillsammans i ett sammanhängande ledningssystem (European Committee for Standardization, 2018) 

införa och upprätthålla processer som möjliggör effektiv förnyelse (European Committee for Standardization, 2018) 
 

identifiera och förstå kunder och intressenters krav genom att kontinuerligt följa upp och utvärdera hela organisationens erbjudande. 

socialt ansvarstagande och hållbarhet (Weckenmann m.fl 2015) 

förmåga att möta kundernas upplevda kvalitet inte bara på produkt och tjänst utan även på företag och medarbetare (Weckenmann m.fl 2015) 

möta kundkrav som omfattar både användbarhet och helhetsintrycket av företaget (Weckenmann m.fl 2015) 

högre krav på socialt, etiskt och miljömässigt ansvarstagande (Weckenmann m.fl 2015) 

organisationens intressenter behöver identifieras (Kaye & Andersson, 1999) 

förstå och möta intressenternas skiftande behov (Kaye & Andersson, 1999) 

mäta intressentnöjdhet (Kaye & Andersson, 1999) 

Chefer på alla nivåer bör motivera medarbetare att sätta sig in i betydelsen och vikten av deras ansvar och aktiviteter när det gäller att skapa värde för intressenter 
(European Committee for Standardization, 2018) 

fastställa behovet att förvärva kunskap från intressenter som ett led i organisationens strategi (European Committee for Standardization, 2018) 

bästa arbetssätten bör finnas i ett enkelt ledningssystem som överensstämmer med ISO 9000 (Kaye & Andersson, 1999) 

alla affärsprocesser bör vara identifierade och dokumenterade (Kaye & Andersson, 1999) 

för varje process utse processägare som ges definierat ansvar och definierade befogenheter (European Committee for Standardization, 2018) 

processer bör fungera tillsammans i ett sammanhängande ledningssystem (European Committee for Standardization, 2018) 

införa och upprätthålla processer som möjliggör effektiv förnyelse (European Committee for Standardization, 2018) 
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system av interna/externa intressenter för att främja nätverksskapande och interaktion som ger ömsesidiga relationer och förbättringar 

system av produkter, processer, partners, leverantörer, kunder och medarbetare. (Weckenmann m.fl 2015) 

stabila och förutsägbara resultat nås då processnätverket fungerar som ett sammanhängande system. (European Committee for Standardization, 2018) 

sträva efter att etablera relationer som ökar den egna förmågan samt förmågan hos dess leverantörer eller partner så att värde skapas på ett sätt som gagnar alla berörda parter 
(European Committee for Standardization, 2018) 

överväga partnerskap, om externa leverantörer har kunskap som organisationen saknar, eller att dela risker och möjligheter förenade med sina projekt (European Committee for 
Standardization, 2018) 

Förnyelse tillämpas på alla nivåer i organisationen (European Committee for Standardization, 2018) 

främjande av nätverksskapande, interaktion och kunskapsdelning både inom och utanför organisationen (European Committee for Standardization, 2018) 
effektiva arbetssätt mellan externa och interna gränser på alla nivåer (Caffyn, 1999) 
   

• proaktivt arbete som säkerställer att organisationens prestanda lever upp till strategi, policy och mål samt att dessa kommuniceras 
 
Relevanta och påverkbara KPI:er för framgångsfaktorer, processer och hållbara ständiga förbättringar, risker/möjligheter på alla nivåer tas fram och utvärderas regelbundet 

relevanta KPI:er för kritiska framgångsfaktorer och processer bör identifieras på alla nivåer och regelbundet uppdateras (Kaye & Andersson, 1999) 

inte bara använda sig av finansiella mätetal (Kaye & Andersson, 1999) 

faktorer inom organisationens kontroll och är väsentliga för dess hållbara framgång används som nyckeltal (European Committee for Standardization, 2018) 

i urvalet av nyckeltal ta hänsyn till särskild information som rör risker och möjligheter (European Committee for Standardization, 2018) 

visa sambandet mellan ledningens aktiviteter och deras effekter på organisationens prestanda (European Committee for Standardization, 2018) 

förbättringar av organisationens prestanda bör utvärderas ur ett långsiktigt perspektiv (European Committee for Standardization, 2018) 

utvärdering av genomförda aktiviteter som rör förbättring, lärande och förnyelse, flexibilitet och förmåga (European Committee for Standardization, 2018) 

organisationens vision, strategi, mål och affärsplan bör kontinuerligt hållas uppdaterad med intressentbehov (Kaye & Andersson, 1999) 
 

proaktivt (interna/externa revisioner, självutvärdering, benchmarking, risker/möjligheter) för att mäta och utvärdera tex mognadsgrad, ledningssystem, förbättringsmöjligheter på 
övergripande/individuell/processnivå 

jämföra prestationer mha självutvärdering, benchmarking och utmärkelsemetoden inom organisationen och med konkurrenter. (Elg, m.fl. 2007) 

skräddarsydda verktyg för att analysera mogradsgraden i utvecklingsarbetet. (Weckenmann m.fl 2015) 

proaktivt arbete genom tex revisioner, självutvärdering (Kaye & Andersson, 1999) 

benchmarking internt och externt (Kaye & Andersson, 1999) 
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policyn bör tillgodose intressenternas behov och förväntningar och främja förbättringar.  (European Committee for Standardization, 2018) 

processer hanteras proaktivt för att säkerställa att de är verkningsfulla och effektiva (European Committee for Standardization, 2018) 

bedöma de risker och möjligheter i processer och genomföra eventuella åtgärder (European Committee for Standardization, 2018) 

 systematisk metod för att samla in, analysera och granska tillgänglig information (European Committee for Standardization, 2018) 

skapa metod för benchmarking (European Committee for Standardization, 2018) 

vid internrevisioner bör organisationens ledningssystem bedömas (European Committee for Standardization, 2018) 

använda resultat externa revisioner för att genomföra identifierade förbättringsmöjligheter (European Committee for Standardization, 2018) 

egenbedömning för att fastställa styrkor, svagheter och bästa praxis, både på en övergripande/individuell/processnivå (European Committee for Standardization, 2018) 

egenbedömning för att prioritera, planera och genomföra förbättringar och/eller förnyelse där så är nödvändigt (European Committee for Standardization, 2018) 

granskning i syfte att identifiera trender och utvärdera framsteg i förhållande till dess policyer, strategier och mål (European Committee for Standardization, 2018) 

identifiera behov av förnyelse och uppmuntra innovativt tänkande rent allmänt (European Committee for Standardization, 2018) 

utvärdera de risker och möjligheter som rör planer för förnyelsearbete (European Committee for Standardization, 2018) 

övervaka organisationens framsteg över tid, genom regelbundna egenbedömningar (European Committee for Standardization, 2018) 

stimulera jämförelser och dela lärande inom hela organisationen (European Committee for Standardization, 2018) 
 

mål på alla nivåer och inom alla processer ska anpassas och utvärderas mot stategi och vision på regelbunden basis och vara inriktade mot ständiga förbättringar 

en tydlig inriktning och strategi för förbättringsarbetet oavsätt organisationsförändringar, uppsägningar (Elg, m.fl. 2007) 

vision, syfte och långsiktiga mål kopplade till kritiska framgångsfaktorer (Kaye & Andersson, 1999) 

företagets övergripande mål ska ha koppling till medarbetarnas individuella mål (Kaye & Andersson, 1999) 

återkommande översyn och uppdatering av vision, strategi, övergripande mål och affärsplan (Kaye & Andersson, 1999) 

kvalitetspolicy som inbegriper ständiga förbättringar (Kaye & Andersson, 1999) 

alla chefer bör arbeta med långsiktiga strategier och följa upp arbetet med relevanta mätetal (Kaye & Andersson, 1999) 

alla mål på kort och medellång sikt anpassas till vision (European Committee for Standardization, 2018) 
följa upp resultat i förhållande till dess uppdrag, vision, policyer, strategier och mål på samtliga nivåer och  
för samtliga berörda processer och funktioner (European Committee for Standardization, 2018) 

när mål har överträffats bör man analysera orsaken till detta så att prestanda kan bibehållas (European Committee for Standardization, 2018) 

fatta faktabaserade beslut och vidta åtgärder i syfte att nå önskade resultat (European Committee for Standardization, 2018) 

utvärdera organisationens framsteg i förhållande till dess policyer, strategier och mål (European Committee for Standardization, 2018) 

både individer och grupper använder strategiska mål för att prioritera SF (Caffyn, 1999) 
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• främja en kultur som ökar motivationen inom hela organisationen att arbeta med SF 

kultur som är tillåtande och främjar förtroende för att medarbetare ska engagera sig i att förbättra att nå organisationens mål 

ödmjuk och tillåtande kultur (Magnier-Watanabe, 2011) 

organisation and arbetssätt större betydelse än nationell kultur (Magnier-Watanabe, 2011))  

skapa en intern miljö där medarbetarna är engagerade och verkar för att nå organisationens mål (European Committee for Standardization, 2018) 

främja en kultur präglad av förtroende och integritet (European Committee for Standardization, 2018) 

förbättringar blir en etablerad del av organisationens kultur (European Committee for Standardization, 2018) 
det dagliga arbetet leds av kulturella värderingar som stöttar ständiga förbättringar (Caffyn, 1999) 
 
metoder för att motivera medarbetare till ständiga förbättringar av produkter och processer genom att utvecklas och kunna se egen nytta av arbetet 

upprätthålla långsiktig effektivitet och motivation krävs förändrade arbetssätt och metoder anpassade till förändrade inre och yttre förutsättningar. (Elg, m.fl. 2007) 

organisationen bör inrätta och upprätthålla processer för att engagera sina medarbetar (European Committee for Standardization, 2018) 

inflytande ökar medarbetarnas motivation att ta ansvar för sitt arbete och arbetsresultat (European Committee for Standardization, 2018) 
individen kan se egen nytta av förbättringsarbetet, av personlig karaktär: lust att engagera sig och utvecklas personligt eller att underlätta och förenkla sina egna arbetsuppgifter 
(Elg, m.fl. 2007) 

medarbetarnas förmåga och vilja att förbättra processer och produkter (Weckenmann m.fl 2015) 

medarbetarna är avgörande för kaizeninitiativ, odlar en miljö för ömsesidig tillit, engagemang, egenmakt, disiplin, och pragmatism (Magnier-Watanabe, 2011) 

motivera medarbetare att engagera sig i förbättringsarbete i de processer där de är involverade. (European Committee for Standardization, 2018) 

medarbetare i hela organisationen arbetar proaktivt med inkrementella förbättringar (Caffyn, 1999) 
 

 

• säkra resurser och kompetensutveckling i form av kunskap och lärande inom alla nivåer och grupper  
 

process där ledningen bidrar aktivt till att utveckla och coacha alla medarbetares förmåga att hantera förändringar på ett socialt ansvarssfullt sätt  

tydligt mål och prioritering för övergripande verksamhetsmål behöver kommuniceras från ledningen (Elg, m.fl. 2007) 

företagsledningen bör visa på engagemang för ständiga förbättringar genom att vara öppen och tillgänglig för diskussion och feedback bland medarbetarna (Kaye & Andersson, 1999) 

ledningen bör uppmärksamma och kommunicera framgångsexempel på alla nivåer (Kaye & Andersson, 1999) 

alla chefer bör höja sin medvetenhet och kunskapsnivå inom ständiga förbättringar inom sitt område (Kaye & Andersson, 1999) 

chefer bör vara rustade att möta förändringar och coacha sina anställda genom formaliserade utbildnigar (Kaye & Andersson, 1999) 
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stödja ledarskapsutveckling på alla nivåer inom organisationen. (European Committee for Standardization, 2018) 

högsta ledningen bör fatta strategiska beslut avseende konkurrensfaktorer (European Committee for Standardization, 2018) 

personalledningen enligt en planerad, öppen, etiskt och socialt ansvarsfull metod på alla nivåer inom organisationen. (European Committee for Standardization, 2018) 

chefer på alla nivåer visar aktivt engagemang för ständiga förbättringar i sitt ledarskap (Caffyn, 1999) 
 
process för att säkra, sprida, samordna och använda kunskap och individuellt/organisatoriskt lärande  

kunskap inom en organisation behöver säkras, förmedlas och samordnas för att kunna användas effektivt (Weckenmann m.fl 2015) 

intensifiera användningen av idéer samt kunskap från informellt livslångt lärande (Weckenmann m.fl 2015) 

rutiner för att dela erfarenheter (Kaye & Andersson, 1999) 

utvärdera utbildning och lärande (Kaye & Andersson, 1999) 

organisatoriskt och individuellt lärande bör uppmuntras aktivt (Kaye & Andersson, 1999) 

hur organisationens kunskap identifieras, samlas in, analyseras, hämtas, upprätthålls och skyddas (European Committee for Standardization, 2018) 

kunskap och förmåga att anpassa sig till de tekniska förändringarna (European Committee for Standardization, 2018) 

uppmuntra förbättringar och förnyelse genom lärande (European Committee for Standardization, 2018) 

medarbetares kunskap, tankemönster och beteende kombineras med organisationens värderingar (European Committee for Standardization, 2018) 

fastställa behovet av att förvärva eller dela kunskap inom hela organisationen (European Committee for Standardization, 2018) 

snabb tillgång till och användning av organisationens kunskap (European Committee for Standardization, 2018) 

innovationsresultaten används för att dra lärdomar och öka organisationens kunnande (European Committee for Standardization, 2018) 

lärande genom positiva och negativa erfarenheter på alla nivåer (Caffyn, 1999) 

lärande, både individuellt och grupp, fångas upp och sprids (Caffyn, 1999) 
 
process för att attrahera, behålla, utveckla medarbetare och deras intelletuella/emotionella kompetens genom att utvärdera och utveckla kompetensbehov 

medarbetarnas kreativitet och idéer är den viktigaste resursen för att säkerställa utveckling och framgång (Weckenmann m.fl 2015) 

säkra medarbetarnas kompetens för att få fram högkvalitativa produkter och ständig innovation (Weckenmann m.fl 2015) 

ge personalen de resurser, den utbildning och de befogenheter de behöver för att agera med ansvar (European Committee for Standardization, 2018) 

processer för att attrahera och behålla medarbetare som redan har eller kan förvärva den kompetens som behövs (European Committee for Standardization, 2018) 

kompetenta, engagerade, motiverade medarbetare med befogenheter utgör en värdefull resurs (European Committee for Standardization, 2018) 

process för att fastställa, utveckla, utvärdera och förbättra kompetensen hos medarbetare på alla nivåer (European Committee for Standardization, 2018) 

beakta den kunskap som krävs som stöd för organisationens behov på kort och lång sikt, inklusive dess successionsplanering (European Committee for Standardization, 2018) 

ta sitt ansvar gentemot samhället och agera utifrån denna insikt (European Committee for Standardization, 2018) 

kompetens bör hanteras och underhållas som en av organisationens tillgångar (European Committee for Standardization, 2018) 
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Strategier och metoder för att säkra resurser för långsiktig fortlevnad av arbetet med ständiga förbättringar 

utvärdera lämpligheten hos infrastrukturen och verksamhetsmiljön (European Committee for Standardization, 2018) 

verksamhetsmiljö bör främja produktivitet, kreativitet och välbefinnande (European Committee for Standardization, 2018) 

hantera frågan om både den nuvarande och framtida användningen av de naturresurser (European Committee for Standardization, 2018) 

förbered organisationen på svackor som en naturlig del i förbättringsarbetet och ha en plan för hur man tar sig vidare. (Elg, m.fl. 2007)  

tekniker för att förbättra dataanalys för att hitta orsak-verkan och generera ny kunskap (Weckenmann m.fl 2015) 

resurser som finns kvar oavsett inre och ytter förändringar (Elg, m.fl. 2007) 

integreras i ordinarie arbetsuppgifter hindra att förbättringsarbetet prioriteras bort (Elg, m.fl. 2007) 

styrning och utveckling av möjliggörande mekanismer som används för att uppmuntra arbetet med ständiga förbättringar (Caffyn, 1999) 
 


