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Förord 
	  

Med	  detta	  examensarbete	  avslutas	  mina	  studier	  vid	  magisterprogrammet	  för	  kvalitet	  och	  
ledarskapsutveckling	  vid	  Mittuniversitetet	  i	  Östersund.	  

Jag	  vill	  börja	  med	  att	  tacka	  min	  handledare	  Maria	  Eriksson	  vid	  Mittuniversitetet	  som	  stöttat	  
mig	  genom	  denna	  process.	  Maria	  har	  med	  sin	  kunskap	  inom	  kvalitetsteknik	  och	  
uppsatsskrivande	  ställt	  bra	  frågor,	  gett	  konstruktiv	  kritik	  och	  återkopplat	  snabbt,	  vilket	  
resulterat	  i	  detta	  examensarbete.	  

Jag	  vill	  också	  rikta	  ett	  stort	  tack	  till	  alla	  respondenter	  som	  tog	  sig	  tid	  att	  vara	  med	  och	  svara	  på	  
de	  omfattande	  frågorna,	  det	  fantastiska	  bemötandet	  och	  de	  givande	  samtalen.	  

Tack	  till	  Anna,	  Inger	  och	  Lotta	  som	  korrekturläst	  både	  intervjuguiden	  och	  rapporten	  i	  sin	  helhet.	  
Tack	  till	  Mella	  och	  Nick	  som	  korrektur	  läst	  min	  engelska.	  Ett	  extra	  stort	  tack	  till	  Anna	  Sörensson	  
som	  varit	  ett	  kreativt	  bollplank	  oavsett	  tid	  på	  dygnet.	  Tack	  till	  Åsa	  och	  Therese	  för	  en	  bra	  
opponering,	  och	  vidareutveckling	  i	  slutskedet.	  

Ett	  speciellt	  tack	  vill	  jag	  framföra	  till	  Björn	  Vedin	  som	  under	  dessa	  två	  år	  av	  studier	  har	  stöttat	  
mig,	  och	  gett	  mig	  möjligheter	  till	  att	  genomföra	  denna	  utbildning.	  

Avslutningsvis	  vill	  jag	  tacka	  min	  familj,	  Mats,	  Theo	  och	  Tilda	  som	  skött	  markservicen	  när	  jag	  har	  
studerat.	  Tack	  för	  att	  jag	  fått	  skriva	  i	  lugn	  och	  ro	  och	  tack	  för	  ert	  tålamod.	  

	  

	  

Maria	  Wåhlén	  Nordkvist	  

Sundsvall	  maj	  2013	  

	    



	  
	  

iv	  

Sammanfattning 
	  

Syftet	  med	  detta	  examensarbete	  var	  att	  undersöka	  vilka	  faktorer	  som	  krävs	  för	  en	  lyckad	  
implementering	  av	  ett	  förbättringsprogram	  i	  en	  organisation,	  oavsett	  vilket	  
förbättringsprogram	  som	  används.	  	  

Förbättringsprogrammen	  har	  vuxit	  fram	  ur	  kvalitetrörelsen	  och	  har	  sitt	  ursprung	  i	  ständiga	  
förbättringar	  och	  PDSA-‐cykeln.	  Förbättringsprogram	  används	  av	  ledningen	  för	  att	  uppnå	  en	  
högre	  grad	  av	  kundtillfredsställelse,	  på	  ett	  strukturerat	  sätt.	  

En	  implementering	  av	  ett	  förbättringsprogram	  måste	  successivt	  lanseras	  i	  en	  organisation	  
genom	  introduktionsfas,	  försöksfas,	  införandefas,	  expansionsfas	  och	  integreringsfas.	  I	  
införandefasen	  används	  tre	  olika	  typer	  av	  införande	  av	  förbättringsprogram	  totalt,	  delvis	  och	  
införande	  under	  befintligt	  koncept.	  Implementeringsprocessen	  måste	  mätas	  för	  att	  det	  ska	  
kunna	  avgöras	  om	  den	  blev	  lyckad	  eller	  inte.	  

Metoden	  som	  använts	  i	  detta	  examensarbete	  är	  en	  kvalitativ	  forskningsprocess	  med	  
hermeneutiskt	  ideal	  av	  kvalitativ	  metod	  med	  en	  kombination	  av	  etnometodologisk	  tradition	  
och	  naturism.	  Författaren	  har	  använt	  sig	  av	  en	  tvärsnittsdesign	  i	  tidsaspekten.	  Data	  
insamlingsmetoden	  har	  varit	  kvalitativ	  intervju,	  med	  fem	  respondenter,	  samt	  litteraturstudier	  
från	  vetenskapliga	  artiklar	  och	  böcker.	  Detta	  har	  analyserats	  med	  Ad-‐hoc.	  	  

Resultatet	  visade	  att	  faktorer	  för	  att	  lyckas	  med	  en	  implementering	  av	  förbättringsprogram	  
är:	  engagerat	  ledarskap,	  mål	  vision,	  delaktighet,	  vilja,	  resurser,	  kunskap,	  förståelse,	  
kommunikation,	  uthållighet	  och	  efterfrågan.	  	  

Undersökningen	  visar	  framför	  allt	  på	  vikten	  av	  engagerat	  ledarskap	  och	  detta	  är	  av	  största	  
vikt	  om	  en	  implementering	  ska	  lyckas.	  Det	  är	  viktigt	  att	  organisationen	  gör	  det	  klart	  vilka	  
förväntningar	  som	  finns	  på	  de	  roller	  som	  ska	  vara	  delaktiga	  och	  att	  det	  utgår	  från	  den	  egna	  
organisationens	  resurser	  och	  förutsättningar.	  	  

Nyckelord:	  förbättringsprogram,	  lyckad	  implementering,	  nyckelfaktorer.	  	  
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Summary in English 
	  

The	  purpose	  of	  this	  master	  thesis	  was	  to	  investigate	  the	  factors	  necessary	  for	  a	  successful	  
implementation	  of	  an	  improvement	  program	  in	  an	  organization,	  regardless	  of	  the	  improvement	  
program	  used.	  

The	  improvement	  program	  has	  grown	  from	  TQM	  and	  has	  its	  origins	  in	  continuous	  improvement	  
and	  the	  PDSA	  cycle.	  The	  improvement	  programs	  are	  used	  by	  management	  to	  achieve	  a	  higher	  
level	  of	  customer	  satisfaction	  in	  a	  structured	  way.	  

The	  implementation	  of	  an	  improvement	  program	  in	  a	  company	  consists	  of	  five	  phases,	  
introductory,	  pilot,	  implementation,	  expansion	  and	  integration.	  There	  are	  three	  types	  of	  
introductions	  of	  the	  implementation	  phase,	  total,	  partial	  and	  during	  existing	  concepts.	  The	  
implementation	  process	  must	  be	  measured	  in	  order	  to	  enable	  it	  to	  determine	  whether	  it	  was	  
successful	  implementation	  or	  not.	  

The	  method	  used	  in	  this	  thesis	  is	  a	  qualitative	  research	  process	  with	  hermeneutical	  ideals	  of	  a	  
qualitative	  method	  with	  a	  combination	  of	  ethno-‐methodological	  tradition	  and	  naturism.	  The	  
author	  has	  used	  a	  cross-‐sectional	  research	  design	  and	  the	  data	  collection	  methodology	  was	  
qualitative	  interviews	  with	  five	  respondents,	  and	  literature	  studies	  from	  scientific	  articles	  and	  
books.	  The	  result	  has	  been	  ad-‐hoc	  analyzed.	  	  

The	  results	  showed	  that	  the	  factors	  for	  the	  success	  of	  an	  implementation	  of	  the	  improvement	  
program	  are:	  engaged	  leadership,	  vision,	  goals,	  participation,	  willingness,	  resources,	  
knowledge,	  understanding,	  communication,	  perseverance	  and	  demand.	  

This	  master	  thesis	  shows	  above	  all	  the	  importance	  of	  engaged	  leadership	  and	  this	  is	  of	  
paramount	  importance,	  if	  an	  implementation	  is	  to	  be	  succeed	  or	  not.	  It	  is	  important	  that	  the	  
organization	  makes	  it	  clear	  what	  the	  expectations	  of	  the	  roles	  that	  will	  be	  involved	  and	  that	  it	  is	  
based	  on	  the	  organization's	  own	  resources	  and	  conditions.	  

Keyword:	  improvement	  program,	  success	  implementation,	  key	  factor.	  	  
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1	  

1 Inledning 
Detta	  inledande	  kapitel	  syftar	  till	  att	  ge	  en	  introduktion	  till	  examensarbetet	  och	  den	  
problemställning	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  behovet	  för	  examensarbetet	  fastställs.	  Vidare	  
beskrivs	  syftet	  och	  målet	  med	  undersökningen.	  

1.1 Bakgrund 
Vi	  lever	  i	  en	  turbulent	  värld	  med	  en	  snabbt	  växlande	  ekonomi,	  vilket	  påverkar	  företags	  
förmåga	  att	  planera	  för	  framtiden.	  Konsumenter	  har	  ett	  allt	  större	  utbud	  att	  välja	  på	  från	  
den	  globala	  marknaden,	  samtidigt	  som	  konsumenter	  blir	  mer	  medvetna	  om	  att	  de	  kan	  ställa	  
allt	  högre	  krav	  på	  att	  ett	  företag	  ska	  leverera	  produkter	  och	  tjänster	  av	  hög	  kvalitet	  
(Petersson,	  Johansson,	  Broman,	  Blücher,	  &	  Alsterman,	  2009).	  Vidare	  måste	  företag	  kunna	  
tillgodose	  ekonomiska	  krav	  på	  lönsamhet	  och	  samtidigt	  vara	  attraktiva	  för	  investerare	  samt	  
vara	  bra	  leverantörer	  till	  sina	  kunder	  (Petersson	  et	  al.,	  2009).	  Företag	  värderas	  inte	  längre	  
enbart	  efter	  ekonomiska	  nyckeltal	  utan	  även	  efter	  icke	  finansiella	  nyckeltal	  så	  som	  
kund/marknadskapital,	  humankapital	  och	  strukturkapital,	  menar	  Helling	  och	  Helling	  (2001).	  
Det	  gör	  att,	  tillsammans	  med	  en	  allt	  större	  internationalisering	  och	  en	  avreglerad	  marknad,	  
ökar	  konkurrensen	  och	  företag	  måste	  vinna	  sina	  konsumenters	  förtroende	  med	  bättre	  
kvalitet	  och	  mervärden.	  Kvalitet	  har	  blivit	  ett	  begrepp	  av	  mer	  avgörande	  slag	  för	  
konsumenterna	  (Petersson	  et	  al.,	  2009).	  	  

För	  att	  möta	  dessa	  kundkrav	  på	  högre	  kvalitet	  och	  bättre	  lönsamhet	  från	  olika	  aktörer,	  ägnar	  
sig	  fler	  och	  fler	  företag	  åt	  offensiv	  kvalitetsutveckling	  (Bergman	  &	  Klefsjö,	  2010).	  Enligt	  
Y.Lagrosen,	  Travis	  och	  S.Lagrosen	  (2012)	  har	  de	  organisationer	  som	  arbetar	  med	  offensiv	  
kvalitetsutveckling	  blivit	  mer	  effektiva	  och	  framgångsrika	  än	  andra	  företag.	  Exempel	  på	  
sådana	  framgångsrika	  företag	  i	  Sverige	  är	  ABB,	  Volvo	  lastvagnar,	  Scania	  och	  Ikea,	  som	  alla	  
arbetar	  med	  offensiv	  kvalitetsutveckling	  för	  att	  öka	  kundnöjdheten	  och	  på	  så	  sätt	  vara	  
konkurrenskraftiga	  på	  sina	  egna	  sätt	  (Bergman	  &	  Klefsjö,	  2010).	  De	  har	  blivit	  förebilder	  för	  
många	  andra	  företag	  och	  organisationer,	  men	  för	  att	  man	  ska	  lyckas	  räcker	  det	  inte	  med	  att	  
ta	  efter	  dessa	  framgångsrika	  företag.	  Varje	  företag	  eller	  organisation	  måste	  själv	  bygga	  upp	  
sitt	  individuella	  arbete	  med	  offensiv	  kvalitetsutveckling	  (Bergman	  &	  Klefsjö,	  2010).	  Offensiv	  
kvalitetsutveckling	  eller	  TQM	  (Total	  Quality	  Management),	  som	  är	  en	  mer	  känd	  benämning,	  
utgår	  från	  att	  skapa	  kundtillfredsställelse	  för	  att	  på	  så	  sätt	  göra	  företag	  och	  organisationer	  
konkurrenskraftiga.	  

TQM	  bygger	  på	  värderingar	  som	  ska	  samverka	  för	  att	  skapa	  en	  helhetssyn	  på	  verksamheten	  
(Bergman	  &	  Klefsjö,	  2010).	  Dessa	  värderingar	  bildar	  tillsammans	  hörnstensmodellen,	  vilket	  
innebär	  att	  man	  ska;	  arbeta	  med	  processer,	  basera	  beslut	  på	  fakta,	  arbeta	  med	  ständiga	  
förbättringar,	  skapa	  förutsättningar	  för	  delaktighet,	  arbeta	  med	  ett	  engagerat	  ledarskap	  och	  
att	  sätta	  kunden	  i	  centrum	  (Bergman	  &	  Klefsjö,	  2010).	  

Detta	  examensarbete	  kommer	  att	  koncentreras	  på	  hörnstenen	  ”ständiga	  förbättringar”	  som	  
handlar	  om	  att	  ha	  en	  syn	  på	  att	  allting	  kan	  utföras	  bättre	  än	  vad	  som	  görs	  i	  nuläget,	  ur	  
aspekterna	  ekonomi	  och	  kvalitet	  (Bergman	  &	  Klefsjö,	  2010).	  

Fler	  och	  fler	  företag	  och	  organisationer	  uppmärksammar	  arbetet	  med	  ständiga	  förbättringar	  
och	  vill	  arbeta	  med	  det	  för	  att	  förbli	  konkurrenskraftiga	  på	  marknaden	  (Bernett	  &	  Nentl,	  
2010	  ;	  Bergman	  &	  Klefsjö,	  2010).	  Förbättringsprogram	  som	  kan	  användas	  är	  t	  ex	  Six	  Sigma,	  
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Lean,	  Lean	  Six	  Sigma,	  kvalitetsledningssystem,	  Total	  Productive	  Maintenance	  (TPM),	  
genombrott,	  förbättringsgrupper,	  förslagssystem	  och	  internrevisioner.	  Dessa	  är	  alla	  
strukturerade	  arbetssätt	  att	  arbeta	  med	  ständiga	  förbättringar	  (Bernett	  &	  Nentl,	  2010).	  Allt	  
för	  att	  kunna	  tillämpa	  kvalitetsutvecklingens	  grundregel	  att	  ”Det	  finns	  alltid	  ett	  sätt	  att	  
åstadkomma	  högre	  kvalitet	  till	  en	  lägre	  kostnad”	  (Bergman	  &	  Klefsjö,	  2010,	  s.	  47).	  
Medarbetarna	  sitter	  på	  kunskapen	  om	  hur	  ett	  arbete	  ska	  utföras	  på	  bästa	  sätt.	  Detta	  gör	  att	  
humankapitalet	  i	  en	  organisation	  blir	  allt	  viktigare	  att	  ta	  tillvara	  på.	  Från	  medarbetarnas	  
kunskap	  måste	  organisationen	  utvecklas	  till	  att	  ständigt	  sträva	  mot	  att	  utföra	  sina	  uppgifter	  
bättre	  eller	  mer	  effektivt,	  produktivitet	  har	  blivit	  ett	  konkurrensmedel	  (Petersson	  et	  al.,	  
2009).	  

För	  att	  kunna	  öka	  produktiviteten	  och	  arbeta	  med	  ständiga	  förbättringar	  talar	  allt	  fler	  
företag	  om	  att	  implementera	  förbättringsprogram.	  För	  att	  arbetet	  med	  ständiga	  
förbättringar	  ska	  bli	  verkningsfullt	  menar	  Sörqvist	  (2004)	  att	  ett	  starkt	  förbättringsprogram	  
eller	  förbättringsprocess	  måste	  implementeras	  i	  organisationen.	  Det	  har	  gjorts	  forskning	  på	  
området	  och	  intresset	  för	  fenomen	  med	  ständiga	  förbättringar	  och	  förbättringsprogram	  har	  
ökat	  kraftigt	  under	  de	  senaste	  20	  åren	  (Manville,	  Greatbanks,	  Krishnasamy,	  &	  Parker,	  2012).	  
Där	  söker	  forskare	  efter	  att	  hitta	  svaret	  på	  hur	  ett	  lyckat	  arbete	  med	  ständiga	  förbättringar	  
är	  nyckeln	  till	  framgång	  för	  både	  industri	  och	  serviceorganisationer	  (Laureani	  &	  Antony,	  
2012	  ;	  Manville	  et	  al.,	  2012).	  Ofta	  har	  forskningen	  koncentrerat	  sig	  till	  ett	  specifikt	  
förbättringsprogram.	  	  

Att	  arbeta	  med	  förbättringsprogram	  och	  ständiga	  förbättringar	  är	  för	  många	  företag	  en	  
utmaning.	  Ett	  problem	  som	  uppstår	  är	  att	  i	  ivern	  att	  förbättra	  går	  det	  ibland	  för	  fort,	  så	  det	  
blir	  en	  ”förbättringsförsämring”	  (Elg,	  Gauthereau,	  &	  Witell,	  2007).	  Sörqvist	  (2004)	  menar	  att	  
många	  försök	  till	  förbättringsprogram	  misslyckas	  redan	  i	  införandet,	  själva	  
implementeringen	  är	  kritisk	  och	  det	  ges	  oftast	  inte	  några	  andra	  chanser	  eftersom	  
medarbetarnas	  motivation	  och	  engagemang	  avtar	  när	  ett	  misslyckande	  skett.	  Endast	  8	  %	  
lyckas	  att	  implementera	  ett	  förbättringsprogram	  på	  första	  försöket	  (Bernett	  &	  Nentl,	  2010).	  
När	  det	  är	  så	  få	  som	  lyckas	  på	  en	  gång	  och	  det	  sällan	  ges	  några	  andra	  chanser	  till	  ett	  
införande,	  gäller	  det	  att	  lyckas	  på	  första	  försöket,	  vilket	  gör	  att	  det	  finns	  ett	  behov	  av	  att	  
undersöka	  denna	  kritiska	  implementering	  vidare.	  Många	  företag	  faller	  redan	  på	  startlinjen	  
och	  för	  att	  undvika	  detta	  görs	  detta	  examensarbete.	  

Det	  går	  även	  trender	  i	  olika	  management	  och	  förbättringsfilosofier,	  och	  medarbetare	  kan	  
uppleva	  det	  som	  tröttsamt	  när	  ”nya	  påfund”	  kommer	  med	  jämna	  mellanrum.	  Den	  senaste	  
trenden	  är	  styrkebaserat	  Lean,	  för	  att	  fokusera	  mer	  på	  styrkorna	  inom	  organisationen	  och	  på	  
så	  sätt	  få	  i	  stånd	  en	  kulturförändring,	  när	  en	  Leanimplementering	  genomförs	  för	  att	  få	  ökat	  
engagemang	  i	  en	  organisation	  (Sjöberg,	  2012).	  

Tidigare	  forskning	  har	  undersökt	  vad	  som	  krävs	  för	  att	  lyckas	  implementera	  specifika	  
förbättringsprogram,	  men	  det	  har	  saknats	  undersökningar	  som	  angriper	  implementering	  av	  
förbättringsprogram	  på	  ett	  mer	  generellt	  sätt.	  Det	  finns	  mycket	  lite	  forskning	  på	  hur	  
förändringar,	  så	  som	  implementering	  av	  förbättringsprogram,	  ska	  anpassas	  till	  den	  egna	  
verksamheten	  (Øvretveit,	  2005).	  Med	  dagens	  explosionsartade	  satsningar	  på	  
förbättringsprogram	  är	  det	  av	  vikt	  att	  undersöka	  om	  det	  finns	  gemensamma	  faktorer,	  
oavsett	  vilket	  förbättringsprogram	  som	  ämnas	  implementeras.	  Därför	  görs	  detta	  
examensarbete,	  för	  att	  fler	  ska	  kunna	  lyckas	  implementera	  och	  tillämpa	  användningen	  av	  
förbättringsprogram	  i	  sin	  organisation.	  
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1.2 Syfte 
Syftet	  är	  att	  undersöka	  vilka	  faktorer	  som	  krävs	  för	  en	  lyckad	  implementering	  av	  ett	  
förbättringsprogram	  i	  en	  organisation,	  oavsett	  vilket	  förbättringsprogram	  som	  används.	  	  

Forskningsfrågor	  som	  författaren	  har	  använt	  sig	  av	  är:	  

• Hur	  definieras	  ett	  förbättringsprogram?	  

• Varför	  ska	  förbättringsprogram	  implementeras	  i	  en	  organisation?	  

• Hur	  är	  en	  implementering	  för	  ett	  förbättringsprogram	  uppbyggd?	  	  

• Vad	  innebär	  en	  lyckad	  implementering	  av	  ett	  förbättringsprogram	  i	  en	  organisation?	  
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2 Teoretisk referensram 
I	  detta	  kapitel	  beskrivs	  teorier	  som	  är	  av	  vikt	  för	  examensarbetet,	  så	  som	  offensiv	  
kvalitetsutveckling,	  ständiga	  förbättringar,	  förbättringsprogram,	  hur	  förbättringsprogram	  
kan	  implementeras	  och	  olika	  typer	  av	  införande	  av	  förbättringsprogram	  samt	  hur	  en	  lyckad	  
implementering	  kan	  mätas.	  Kapitlet	  avslutas	  med	  en	  sammanfattning	  av	  de	  presenterade	  
teorierna.	  

2.1 TQM, Offensiv kvalitetsutveckling  
TQM,	  eller	  offensiv	  kvalitetsutveckling,	  handlar	  om	  att	  skapa	  ökad	  kundtillfredsställelse	  och	  
på	  så	  sätt	  få	  organisationer	  att	  fortsätta	  vara	  konkurrenskraftiga.	  Offensiv	  kvalitetsutveckling	  
är	  ett	  sätt	  att	  aktivt	  förebygga,	  förändra	  och	  förbättra	  under	  en	  ständig	  utvecklingsprocess	  
(Bergman	  &	  Klefsjö,	  2010).	  

Offensiv	  kvalitetsutveckling	  bygger	  på	  hörnstensmodellen	  (se	  figur	  1)	  där	  alla	  värderingar	  
tillsammans	  skapar	  en	  helhetsbild.	  Hörnstenarna	  ska	  stödjas	  av	  lämpliga	  verktyg	  och	  
arbetssätt	  för	  att	  kunna	  skapa	  helhetssyn	  på	  verksamheten	  (Bergman	  &	  Klefsjö,	  2010).	  

	  

Figur	  1.	  Hörnstensmodellen	  enligt	  Bergman	  och	  Klefsjö	  (2010,	  s.	  39).	  	  

Betydelserna	  av	  dessa	  hörnstenar	  är	  enligt	  Bergman	  och	  Klefsjö	  (2010):	  

Sätta	  kunden	  i	  centrum:	  Kvalitet	  ska	  alltid	  värderas	  av	  kunden	  och	  ställas	  i	  relation	  till	  deras	  
behov	  och	  förväntningar.	  

Engagerat	  ledarskap:	  Engagerat	  ledarskap	  måste	  finnas	  som	  grund.	  Då	  kan	  ett	  framgångsrikt	  
arbete	  med	  kvalitetsutveckling	  byggas	  upp.	  

Arbeta	  med	  processer:	  Processer	  som	  genererar	  information	  och	  kunskap	  om	  hur	  väl	  
företaget	  uppfyller	  sina	  kunders	  behov.	  

Basera	  beslut	  på	  fakta:	  Inte	  låta	  slumpfaktorer	  ha	  en	  betydande	  roll	  utan	  att	  använda	  
verktyg	  som	  kan	  bevisa	  var	  bristerna	  finns,	  så	  som	  förbättringsverktyg	  och	  ledningsverktyg.	  	  

Skapa	  förutsättningar	  för	  delaktighet:	  Underlätta	  för	  medarbetare	  att	  vara	  delaktiga	  och	  
aktivt	  kunna	  påverka	  beslut	  och	  delta	  i	  förbättringsarbete.	  

Arbeta	  med	  ständiga	  förbättringar:	  På	  det	  som	  produceras	  och	  på	  den	  egna	  organisationens	  
processer.	   	  
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2.2 Ständiga förbättringar 
”Ständiga	  förbättringar”	  handlar	  om	  att	  ha	  en	  syn	  på	  att	  allting	  kan	  utföras	  bättre	  än	  hur	  det	  
görs	  i	  nuläget,	  på	  aspekterna	  ekonomi	  och	  kvalitet,	  enligt	  Bergman	  och	  Klefsjö	  (2010).	  Det	  
handlar	  om	  en	  ”vinna,	  vinna”	  situation	  för	  både	  kunden	  och	  det	  producerande	  företaget	  
eller	  organisationen.	  Vidare	  påpekar	  Bergman	  och	  Klefsjö	  (2010)	  att	  ständiga	  förbättringar	  
handlar	  både	  om	  små	  och	  stora	  förbättringar.	  Sörqvist	  (2004)	  beskriver	  förbättringar	  som	  
genombrott	  i	  flera	  dimensioner	  så	  som	  tekniska	  genombrott	  och	  människors	  inställning	  till	  
genombrottet.	  Ständiga	  förbättringar	  beskrivs	  av	  Petersson,	  et	  al.	  (2009)	  att	  det	  måste	  
finnas	  ett	  strukturerat	  arbetssätt	  för	  att	  omsätta	  förbättringsidéer	  till	  realitet.	  	  

Ständiga	  förbättringar	  kan	  genomföras	  på	  alla	  plan	  menar	  Petersson	  et	  al.	  (2009)	  och	  ska	  
enligt	  Sörqvist	  (2004)	  vara	  en	  naturlig	  del	  av	  det	  dagliga	  arbetet	  och	  genomsyra	  allt	  som	  
görs.	  	  

Imani	  (1992)	  beskriver	  skillnaden	  mellan	  att	  arbeta	  på	  traditionellt	  sätt	  med	  innovationer	  
och	  med	  ständiga	  förbättringar.	  För	  att	  kunna	  arbeta	  med	  ständiga	  förbättringar	  på	  ett	  
hållbart	  sätt	  måste	  en	  kombination	  av	  både	  de	  små	  inkrementella	  förbättringarna	  och	  
innovationsförbättringar	  vara	  en	  förutsättning.	  Innovationsförbättringar	  kan	  beskrivas	  i	  och	  
med	  att	  de	  är	  kortsiktiga	  engångsföreteelser,	  men	  av	  stor	  karaktär	  som	  beskrivs	  i	  figur	  2	  
(Imani,	  1992).	  Denna	  beskrivning	  mellan	  dessa	  två	  typer	  av	  förbättringsarbete	  beskriver	  
även	  Magnier-‐Watanabe	  (2011)	  och	  menar	  att	  de	  båda	  är	  kunskapsgenererande	  för	  
organisationen	  och	  att	  ständiga	  förbättringar	  behöver	  en	  stabil	  grund	  av	  förtroende	  till	  
medarbetarna	  för	  att	  fungera.	  

	  

Figur	  2.	  Skillnad	  mellan	  ständiga	  förbättringar	  och	  traditionellt	  innovationsarbete	  modifierat	  Imani	  (1992).	  	  
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2.3 PDSA, grunden i ständiga förbättringar 
Demings	  PDSA-‐cykel	  (se	  figur	  3)	  beskriver	  förbättringsarbete	  som	  en	  kontinuerlig	  process	  av	  
lärandestyrt	  förbättringsarbete.	  Modellen	  ligger	  till	  grund	  för	  nästan	  allt	  arbete	  med	  
ständiga	  förbättringar	  och	  anses	  vara	  den	  mest	  grundläggande	  modellen	  av	  kontinuerligt	  
förbättringsarbete.	  I	  stort	  sett	  har	  alla	  förbättringsprogram	  sitt	  ursprung	  i	  arbete	  med	  
ständiga	  förbättringar	  (Elg	  et	  al.,	  2007).	  	  

	  

Figur	  3.	  PDSA-‐modellen	  fritt	  tolkat	  från	  Bergman	  och	  Klefsjö	  (2010,	  s.	  238).	  	  

Plan:	  Planera,	  när	  ett	  problem	  uppstår	  är	  det	  enligt	  Sörqvist	  (2004)	  viktigt	  att	  fastställa	  
grundorsaken	  till	  att	  problemet	  uppstått.	  Definiera	  det	  problem	  som	  uppkommit	  och	  finna	  
de	  lämpligaste	  metoderna	  för	  att	  eliminera	  problemet	  så	  att	  det	  inte	  uppstår	  igen.	  

Do:	  Göra,	  utföra	  de	  åtgärder	  som	  framkommit	  som	  grundorsaker	  till	  problemet.	  Här	  bör	  
människor	  med	  relevant	  kompetens	  finnas	  med.	  Enligt	  Bergman	  och	  Klefsjö	  (2010)	  är	  det	  
viktigt	  att	  de	  som	  medverkar	  är	  helt	  införstådda	  med	  problemet	  och	  de	  beslutade	  åtgärder	  
som	  ska	  genomföras.	  Sörqvist	  (2004)	  betonar	  vikten	  av	  att	  denna	  fas	  även	  ska	  innefatta	  
aktiviteter	  som	  information	  och	  utbildning	  av	  berörda	  parter.	  

Study:	  Studera,	  en	  uppföljning	  om	  resultatet	  av	  de	  vidtagna	  åtgärderna	  har	  gett	  ett	  
godtagbart	  resultat	  eller	  inte.	  I	  praktiken	  innefattar	  detta	  bland	  annat	  mätning	  och	  analys	  
enligt	  Sörqvist	  (2004).	  Det	  är	  enligt	  Bergman	  och	  Klefsjö	  (2010)	  viktigt	  att	  mäta	  för	  att	  
konstatera	  om	  det	  skett	  en	  förbättring	  av	  de	  utförda	  åtgärderna	  och	  om	  det	  förväntade	  
resultatet	  har	  uppnåtts.	  	  

Act:	  Lära,	  det	  gäller	  hela	  tiden	  att	  dra	  lärdom	  av	  den	  genomförda	  förbättringen	  så	  att	  inte	  
samma	  situation	  ska	  bli	  återkommande.	  Om	  åtgärderna	  var	  lyckade	  ska	  den	  nya	  nivån	  göras	  
permanent	  och	  lärdomen	  av	  förbättringen	  spridas	  vidare	  i	  organisationen,	  enligt	  Bergman	  
och	  Klefsjö	  (2010)	  annars	  måste	  PDSA-‐cykeln	  köras	  igenom	  ytterligare	  ett	  varv.	  
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2.4 Förbättringsprogram 
Förbättringsprogrammen	  har	  vuxit	  fram	  ur	  kvalitetsrörelsen	  och	  har	  sitt	  ursprung	  enligt	  Elg,	  
et	  al.	  (2007)	  i	  ständiga	  förbättringar	  och	  PDSA-‐cykeln.	  De	  används	  av	  ledningen	  för	  att	  uppnå	  
en	  högre	  grad	  av	  kundtillfredsställelse.	  Utgångspunkten	  för	  drivandet	  av	  
förbättringsprogram	  är	  behovet	  som	  finns	  att	  rikta	  förbättringar	  på	  en	  eller	  flera	  håll	  i	  
verksamheten	  (Elg	  et	  al.,	  2007).	  

Ett	  företag	  kan	  använda	  sig	  av	  ett	  färdigt	  strukturerat	  koncept	  av	  förbättringsprogram	  så	  
som	  Six	  Sigma,	  Lean,	  Lean	  Six	  Sigma,	  kvalitetsledningssystem,	  TPM,	  genombrott,	  
förbättringsgrupper,	  förslagssystem	  och	  internrevisioner.	  Oavsett	  måste	  utbildning	  ges	  i	  
både	  förbättringsverktyg	  och	  ständiga	  förbättringar	  då	  de	  är	  grunden	  av	  
förbättringsprogram	  (Elg	  et	  al.,	  2007).	  	  

I	  vissa	  fall	  får	  verksamheten	  utforma	  ett	  eget	  förbättringsprogram	  där	  delar	  av	  befintliga	  
används	  eller	  att	  det	  utformas	  helt	  från	  grunden.	  Oavsett	  om	  ett	  företag	  använder	  sig	  av	  ett	  
färdigt	  koncept	  eller	  utformar	  programmet	  från	  grunden,	  så	  är	  det	  av	  stor	  vikt	  att	  anpassa	  
det	  efter	  organisationens	  förutsättningar.	  Ett	  färdigt	  koncept	  ska	  inte	  ses	  som	  något	  annat	  
än	  ett	  skal	  (Sörqvist,	  2004).	  

Enligt	  Nilsson-‐Witell,	  Antoni	  och	  Dahlgaard	  (2005)	  har	  olika	  förbättringsprogram	  olika	  fokus,	  
men	  något	  som	  är	  gemensamt	  är	  att	  de	  måste	  involvera	  medarbetare	  och	  hjälpa	  dem	  att	  
känna	  delaktighet	  och	  åtagande	  för	  att	  arbeta	  med	  ständiga	  förbättringar.	  	  

Kriterier	  för	  ett	  förbättringsprogram	  är	  enligt	  Elg	  et	  al.	  (2007)	  att	  det	  är:	  

• Fastställt	  av	  ledningen	  
• Sker	  löpande	  eller	  innebär	  ett	  tidsbestämt,	  långsiktigt	  åtagande	  
• Består	  av	  delaktiga	  personer/personalgrupper	  från	  linjen	  eller	  experter	  
• Använder	  sig	  av	  en	  bas	  av	  förbättringsverktyg	  
• Bygger	  på	  principen	  för	  ständiga	  förbättringar	  
• Har	  syftet	  att	  uppnå	  en	  högre	  grad	  av	  kundnöjdhet	  eller	  minskade	  kostnader	  

	  

2.5 Implementeringsfaser för förbättringsprogram 
Enligt	  Sörqvist	  (2004)	  kan	  inte	  en	  implementering	  av	  ett	  förbättringsprogram	  ske	  i	  ett	  steg	  
utan	  måste	  successivt	  lanseras	  i	  ett	  företag.	  Detta	  bör	  enligt	  Sörqvist	  (2004)	  göras	  i	  flera	  
genomtänkta	  faser	  (se	  figur	  4).	  

	  

Figur	  4.	  Implementeringen	  av	  ett	  förbättringsprogram	  i	  fem	  faser	  (Sörqvist,	  2004,	  s.	  231).	  

Introdukuon	  

Försök	  

Införande	  

Expansion	  
Integrauon	  
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Introduktionsfasen:	  Hjalmarsson	  (2004)	  påstår	  att	  inget	  förbättringsarbete	  bör	  utföras	  innan	  
det	  är	  förankrat	  hos	  ledningen.	  Vidare	  beskriver	  Sörqvist	  (2004)	  denna	  fas	  för	  att	  skapa	  en	  
förståelse	  för	  ett	  produktivt	  förbättringsarbete	  och	  varför	  detta	  behövs.	  I	  detta	  läge	  är	  det	  
enligt	  Sörqvist	  (2004)	  dels	  tid	  att	  bestämma	  om	  det	  ska	  implementeras	  ett	  
förbättringsprogram,	  dels	  skaffa	  kunskap	  om	  olika	  förbättringsprogram.	  Denna	  fas	  ska	  skapa	  
intresse	  och	  grundförståelse	  för	  förbättringsprogram,	  hos	  framförallt	  ledningen.	  Ledningen	  
behöver	  få	  utbildning	  för	  att	  kunna	  stötta	  och	  coacha	  i	  de	  övriga	  implementeringsfaserna.	  
Utan	  ledningens	  stöd	  och	  engagemang	  kommer	  inte	  en	  implementering	  vara	  möjlig	  att	  
genomföra	  (Bicheno,	  Holweg,	  Anhede	  och	  Hillberg,	  2011).	  Där	  det	  är	  av	  stor	  vikt	  att	  
ledningen	  får	  rätt	  utbildning	  och	  förstår	  behovet	  av	  att	  arbeta	  med	  förbättringsarbete	  samt	  
att	  ledningen	  ställer	  realistiska	  krav	  på	  förbättringsarbetet	  (Hjalmarsson,	  2004).	  	  

Försöksfasen:	  Denna	  fas	  fungerar	  som	  en	  pilotfas	  där	  noggrann	  planering,	  information,	  
utbildning,	  ledning	  och	  styrning	  är	  väsentliga	  delar	  som	  ska	  skapa	  ökad	  kunskap	  och	  anpassa	  
förbättringsprogrammet	  till	  den	  egna	  verksamhetens	  situation	  och	  kultur,	  enligt	  Sörqvist	  
(2004).	  Sörqvist	  (2004)	  påpekar	  även	  vikten	  av	  att	  erhålla	  goda	  exempel	  för	  att	  skapa	  
engagemang	  och	  övertygelse	  hos	  både	  ledning	  och	  medarbetare,	  för	  att	  få	  en	  lyckad	  
implementering.	  Även	  Hjalmarsson	  (2004)	  framhåller	  vikten	  av	  att	  ett	  pilotförfarande	  prövas	  
innan	  implementering	  sker	  i	  den	  operativa	  verksamheten.	  

Införandefasen:	  Innan	  införandet	  måste	  organisationen	  vara	  mogen	  för	  att	  arbeta	  med	  
förbättringsprogrammet	  och	  det	  ska	  enligt	  Sörqvist	  (2004)	  vara	  kartlagt	  att	  rätt	  stöd	  och	  
engagemang	  finns	  från	  ledningens	  håll.	  Detta	  är	  en	  avgörande	  fas	  när	  det	  inte	  ges	  några	  
andra	  chanser	  om	  införandet	  misslyckas.	  Införandet	  måste	  planeras	  omsorgsfullt	  och	  
grundligt,	  alla	  aktiviteter	  bestämmas	  och	  planeras.	  Flertalet	  förbättringsprojekt	  kan	  utses	  
och	  startas	  upp.	  Nyckelpersoner	  måste	  förberedas	  med	  rätt	  utbildning	  så	  de	  kan	  stötta	  
förbättringsarbetet,	  likaså	  måste	  medarbetare	  få	  rätt	  kompetens	  för	  sina	  uppgifter	  inom	  
förbättringsgruppen.	  Vilken	  typ	  av	  införande	  som	  ska	  användas	  måste	  även	  bestämmas	  
(Sörqvist,	  2004).	  Det	  är	  enligt	  Hjalmarsson	  (2004)	  ett	  krav	  att	  dessa	  personer	  är	  dedikerade	  
till	  att	  driva	  förbättringsarbetet.	  	  

Expansionsfasen:	  Består	  i	  att	  involvera	  hela	  organisationen,	  det	  vill	  säga	  från	  både	  lokala	  
förbättringar	  i	  produktionen	  och	  stödfunktioner	  såsom	  administrativa	  roller,	  
utvecklingsfunktioner	  och	  i	  det	  långa	  loppet	  även	  involvera	  de	  större	  och	  viktiga	  
leverantörerna	  och	  kunder.	  För	  att	  lyckas	  med	  att	  även	  involvera	  kunder	  och	  leverantörer	  
krävs	  att	  organisationen	  har	  en	  stabil	  och	  välfungerande	  infrastruktur	  för	  förbättringsarbetet	  
inom	  organisationen	  och	  att	  arbetet	  med	  att	  involvera	  kunder	  och	  leverantörer	  sker	  
successivt	  enligt	  figur	  5	  (Sörqvist,	  2004).	  
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Figur	  5.	  Vanliga	  etapper	  och	  utvecklingssteg	  när	  förbättringsprogram	  expanderas	  (Sörqvist,	  2004,	  s.	  236).	  

Integreringsfasen:	  Denna	  fas	  har	  till	  uppgift	  att	  stadga	  förbättringsarbetet	  i	  organisationens	  
dagliga	  sysslor	  och	  få	  det	  till	  att	  vara	  en	  del	  i	  det	  vardagliga	  arbetet.	  Här	  menar	  Sörqvist	  
(2004)	  att	  kulturen	  i	  organisationen	  måste	  påverkas,	  vilket	  är	  en	  lång	  process	  som	  tar	  mycket	  
tid	  och	  kräver	  uthålligt	  arbete.	  Sörqvist	  (2004)	  påpekar	  också	  vikten	  av	  att	  arbeta	  
processorienterat	  inom	  organisationen	  för	  att	  förutsättningarna	  ska	  vara	  optimala	  för	  
förbättringsarbete,	  samt	  att	  alla	  chefer	  är	  en	  del	  av	  förbättringsarbetet.	  Hjalmarsson	  (2004)	  
belyser	  vikten	  av	  att	  operativ	  personal	  i	  organisationen	  är	  delaktiga	  och	  kan	  agera	  som	  
mottagare	  av	  resultat	  från	  förbättringsprogrammet	  för	  att	  lättare	  få	  en	  integrering	  i	  det	  
dagliga	  arbetet.	  

	  

2.6 Typ av införande av förbättringsprogram 
Här	  beskrivs	  vilka	  olika	  typer	  av	  införande	  som	  kan	  användas	  i	  införandefasen,	  den	  tredje	  
fasen	  i	  implementeringsfasen	  som	  beskrivs	  i	  kapitel	  2:5.	  	  	  

En	  organisation	  måste	  planera	  för	  vilket	  tillvägagångssätt	  som	  ska	  användas	  vid	  införande	  av	  
förbättringsprogram.	  Det	  ska	  utgå	  ifrån	  det	  som	  passar	  bäst	  för	  den	  egna	  organisationen.	  
Det	  finns	  tre	  typer	  av	  införande	  beskrivet	  av	  Sörqvist	  (2004),	  totalt,	  stegvis	  och	  
implementering	  under	  befintligt	  koncept,	  av	  införande	  av	  förbättringsprogram.	  Det	  finns	  sex	  
avgörande	  faktorer	  för	  vilket	  införande	  som	  ska	  väljas	  (Sörqvist,	  2004):	  

• Typ	  av	  förbättringsprogram	  
• Ambitionen	  med	  satsningen	  
• Ledningens	  stöd	  och	  engagemang	  
• Resurser	  som	  finns	  att	  tillgå	  
• Medarbetarnas	  attityd	  och	  intresse	  
• Tidigare	  satsningar	  och	  andra	  parallella	  aktiviteter	  

Totalt	  införande:	  Beskrivs	  av	  Sörqvist	  (2004)	  som	  ett	  införande	  på	  bred	  front	  över	  hela	  
organisationen.	  Detta	  sker	  ofta	  med	  stora	  interna	  event.	  Detta	  ger	  stora	  vinster,	  dels	  med	  
att	  visioner	  lättare	  kommuniceras	  och	  dels	  att	  en	  uppfattning	  från	  medarbetarna	  blir	  att	  
ledningen	  satsar	  stort	  vilket	  ökar	  värdet	  på	  förbättringsarbetet.	  Resurser	  är	  enklare	  att	  
frigöra	  om	  incitamentet	  kommer	  från	  högsta	  ledningen.	  Strategiska	  resultat	  kan	  ofta	  uppnås	  
som	  en	  del	  i	  den	  kraftfulla	  satsningen.	  
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Nackdelar	  som	  kan	  uppstå	  är	  att	  ett	  totalt	  införande	  är	  riskabelt,	  allt	  satsas	  vid	  ett	  tillfälle,	  
vilket	  gör	  att	  om	  det	  misslyckas	  är	  det	  svårt	  att	  göra	  om	  införandet	  en	  andra	  gång.	  Högsta	  
ledningens	  engagemang	  är	  avgörande,	  och	  ”det	  totala	  införandet	  kräver	  följaktligen	  
drastiskt	  förändrade	  prioriteter	  hos	  ledningen”	  (Sörqvist,	  2004,	  s.	  240).	  

Stegvis	  införande:	  Här	  görs	  införandet	  i	  etapper	  med	  få	  områden	  för	  att	  sedan	  utöka	  
successivt.	  Här	  suddas	  gränsen	  ut	  mellan	  pilotområden	  och	  införande	  ut	  och	  medarbetarna	  
vaggas	  in	  till	  ett	  nytt	  arbetssätt	  enligt	  Sörqvist	  (2004).	  Detta	  tillvägagångssätt	  är	  många	  
gånger	  säkrare	  anser	  Sörqvist	  (2004)	  och	  behovet	  av	  resurser	  och	  ledningens	  stöd	  är	  inte	  lika	  
omfattande.	  Detta	  kräver	  mindre	  förberedelser	  i	  form	  av	  planering	  och	  resurser	  jämfört	  med	  
ett	  totalt	  införande	  (Sörqvist,	  2004).	  

Nackdelar	  med	  detta	  implementeringssätt	  är	  att	  det	  lätt	  blir	  diffust	  och	  kan	  bli	  otydligt.	  Det	  
är	  svårt	  att	  få	  samma	  genomslagskraft	  eftersom	  viljan	  att	  avsätta	  resurser	  är	  mindre	  när	  
ledningen	  inte	  syns	  på	  samma	  sätt	  som	  vid	  ett	  totalt	  införande.	  Detta	  kan	  i	  sin	  tur	  göra	  att	  
ledningen	  uppfattas	  som	  oengagerad	  av	  medarbetarna,	  menar	  Sörqvist	  (2004).	  	  

Implementering	  under	  befintliga	  koncept:	  Här	  används	  ett	  redan	  befäst	  koncept,	  vilket	  gör	  
att	  implementeringen	  kan	  bli	  enklare	  när	  det	  redan	  finns	  en	  struktur	  för	  förbättringsarbete	  
inom	  organisationen.	  Nackdelar	  med	  denna	  metod	  är	  enligt	  Sörqvist	  (2004)	  att	  det	  kan	  bli	  
konflikter	  mellan	  det	  gamla	  programmet	  och	  det	  som	  ska	  implementeras.	  

	  

2.7 Lyckad implementering av förbättringsprogram 
Det	  satsas	  idag	  mycket	  stora	  ekonomiska	  belopp	  på	  att	  implementera	  olika	  
förbättringsprogram	  i	  företag	  och	  organisationer,	  och	  då	  behöver	  det	  kontrolleras	  och	  mätas	  
att	  implementeringen	  är	  på	  väg	  i	  rätt	  riktning,	  enligt	  Malmbrant	  (2010).	  För	  att	  det	  ska	  ses	  
som	  en	  lyckad	  implementering	  krävs	  att	  det	  ska	  kunna	  påvisas	  att	  en	  förbättring	  skett	  från	  
utgångsläget.	  Detta	  måste	  på	  något	  sätt	  mätas	  ur	  en	  utgångspunkt	  och	  i	  ett	  framtida	  läge.	  
Det	  går	  inte	  att	  förvänta	  sig	  omedelbara	  resultat	  vid	  en	  implementering,	  menar	  Malmbrant	  
(2010).	  

Om	  en	  implementering	  lyckats	  eller	  inte	  kan	  mätas	  utifrån	  tre	  typer	  av	  mått	  enligt	  
Malmbrant	  (2010)	  (se	  figur	  6):	  

• Förutsättningar	  för	  hållbarhet:	  Följa	  upp	  ett	  antal	  förutsättningar	  för	  att	  
implementeringen	  ska	  lyckas,	  så	  som	  att	  det	  finns	  tillräckligt	  med	  tid	  och	  resurser,	  
engagerat	  ledarskap	  och	  att	  medarbetarna	  får	  rätt	  kunskap	  om	  
förbättringsprogrammet.	  

• Metodmått:	  Uppföljning	  av	  arbetssätt	  och	  metoder.	  Har	  vi	  förändrat	  vårt	  sätt	  att	  
utföra	  saker	  på,	  och	  hur	  har	  vi	  gjort	  det?	  

• Utfallsmått:	  Blir	  det	  som	  vi	  tänkt	  oss?	  Mäta	  produktiviteten.	  
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Figur	  6.	  Mått	  under	  olika	  implementeringsfaser	  enligt	  Malmbrant	  (2010,	  s.	  196).	  

En	  lyckad	  implementering	  av	  förbättringsprogram	  genomsyrar	  hela	  organisationen,	  och	  
skapar	  förändring	  i	  organisationskulturen,	  nya	  förhållningssätt	  till	  produkter,	  nöjda	  kunder,	  
en	  hög	  grad	  av	  utbildning	  och	  träning.	  Implementeringen	  bör	  också	  leda	  till	  delaktighet	  hos	  
medarbetarna,	  förbättrad	  kommunikation,	  ökad	  produktivitet,	  högre	  kvalitet,	  mindre	  
omarbetning	  och	  högre	  kundnöjdhet,	  menar	  Sim	  och	  Rogers	  (2009).	  

	  

2.8 Teorisammanfattning och författarens tolkning 
För	  att	  underlätta	  för	  läsaren	  och	  skapa	  förståelse	  för	  teorin	  har	  författaren	  gjort	  en	  
sammanställning	  av	  teorin	  samt	  en	  egen	  tolkning	  för	  att	  teoretiskt	  beskriva	  hur	  teoridelarna	  
kan	  vara	  sammanknutna	  i	  figur	  7.	  Detta	  för	  att	  försöka	  beskriva	  hur	  författaren	  använt	  sig	  av	  
teorin.	  Författaren	  har	  tagit	  fram	  figur	  7	  genom	  en	  egen	  tolkning.	  Detta	  beskrivs	  inte	  
närmare	  då	  den	  är	  till	  för	  att	  skapa	  helhetsförståelse	  hos	  läsaren,	  för	  uppbyggnad	  av	  
metoddelen	  och	  hur	  författaren	  arbetat.	  	  

TQM	  bygger	  på	  hörnstensmodellen.	  Hörnstensmodellen	  bygger	  på	  byggstenarna	  sätta	  
kunden	  i	  centrum,	  engagerat	  ledarskap,	  arbeta	  med	  processer,	  basera	  beslut	  på	  fakta,	  skapa	  
förutsättningar	  för	  delaktighet	  och	  arbeta	  med	  ständiga	  förbättringar	  (Bergman	  &	  Klefsjö,	  
2010).	  

Ständiga	  förbättringar	  anses	  handla	  om	  att	  ha	  en	  syn	  på	  att	  allting	  kan	  utföras	  bättre	  än	  hur	  
det	  görs	  i	  nuläget,	  utifrån	  aspekterna	  ekonomi	  och	  kvalitet	  (Bergman	  &	  Klefsjö,	  2010).	  PDSA	  
är	  grunden	  i	  ständiga	  förbättringar	  och	  är	  en	  kontinuerlig	  process	  av	  lärandestyrt	  
förbättringsarbete	  (Elg	  et	  al.,	  2007).	  	  

Förbättringsprogrammen	  har	  vuxit	  fram	  ur	  kvalitetrörelsen	  och	  har	  sitt	  ursprung	  i	  ständiga	  
förbättringar	  och	  PDSA-‐cykeln.	  De	  används	  för	  att	  uppnå	  en	  högre	  grad	  av	  
kundtillfredsställelse.	  Färdiga	  koncept	  av	  förbättringsprogram	  finns	  så	  som	  Six	  Sigma,	  Lean,	  
LeanSix	  Sigma,	  kvalitetsledningssystem,	  TPM,	  genombrott,	  förbättringsgrupper,	  
förslagssystem	  och	  internrevisioner	  (Elg	  et	  al.,	  2007).	  	  

Detta	  har	  författaren	  tolkat	  och	  sammanställt	  i	  en	  egen	  figur	  se	  figur	  7.	  
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Figur	  7.	  Sammanfattning	  av	  teori	  tolkat	  av	  författaren.	  

Förbättringsprogram	  implementeras	  exempelvis	  i	  fem	  faser	  introduktion,	  försök,	  införande,	  
expansion	  och	  integrationsfasen.	  Införandet	  av	  implementeringen	  kan	  ske	  på	  tre	  olika	  sätt,	  
totalt,	  stegvis	  eller	  under	  befintligt	  koncept	  (Sörqvist,	  2004).	  För	  att	  det	  ska	  kunna	  anses	  om	  
en	  implementering	  varit	  lyckad	  kan	  det	  mätas	  utifrån	  tre	  olika	  mått,	  förutsättningar	  för	  
hållbarhet,	  metodmått	  och	  utfallsmått	  (Malmbrant,	  2010).	  
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3 Metodbeskrivning 
I	  detta	  kapitel	  beskrivs	  forskningsprocessen	  som	  författaren	  använt	  sig	  av,	  diskussion	  om	  
varför	  författaren	  valt	  dessa	  metoder,	  vilken	  vetenskaplig	  ansats	  och	  positionering	  som	  
författaren	  valt,	  samt	  tillvägagångssätt.	  

	  

3.1 Inledning 
När	  författaren	  utformat	  syftet	  ”att	  undersöka	  vilka	  faktorer	  som	  krävs	  för	  en	  lyckad	  
implementering	  av	  ett	  förbättringsprogram	  i	  en	  organisation,	  oavsett	  vilket	  
förbättringsprogram	  som	  används”	  påbörjades	  sökning	  av	  relevant	  litteratur	  för	  att	  söka	  
teorier	  om	  implementering	  av	  förbättringsprogram	  i	  organisationer.	  Tidigare	  forskning	  har	  
undersökt	  specifika	  förbättringsprogram,	  men	  det	  har	  saknats	  undersökningar	  som	  angriper	  
det	  mer	  generellt	  utifrån	  begreppet	  förbättringsprogram	  samt	  faktorer	  som	  kan	  avses	  
avgörande	  vid	  en	  implementering,	  oavsett	  vilket	  förbättringsprogram	  som	  ämnas	  
implementeras.	  Information	  kring	  faktorer	  för	  en	  lyckad	  implementering	  söktes	  ur	  litteratur	  
så	  som	  böcker,	  artiklar	  och	  andra	  vetenskapliga	  dokument	  och	  författaren	  skrev	  sedan	  
inledning	  och	  teorikapitel	  utifrån	  dessa	  teorier.	  

Därefter	  studerades	  olika	  vetenskapliga	  forskningsmetoder	  för	  att	  välja	  rätt	  vetenskaplig	  
process	  för	  att	  uppnå	  syftet	  med	  examensarbetet.	  Författaren	  ville	  gå	  på	  djupet	  med	  
undersökningen	  när	  den	  inte	  skulle	  vara	  så	  omfattande	  i	  antal	  respondenter.	  En	  
intervjuguide	  utformades	  med	  utgångspunkt	  från	  de	  teorier	  som	  beskrivs	  framförallt	  
angående	  förbättringsprogram	  i	  kapitel	  2:4,	  implementeringsfaser	  från	  kapitel	  2:5,	  typ	  av	  
införande	  i	  kapitel	  2:6	  och	  lyckad	  implementering	  i	  kapitel	  2:7	  från	  teorikapitlet.	  Övriga	  
teoridelar	  har	  inte	  använts	  i	  intervjuguiden	  utan	  fungerar	  som	  viktiga	  teoridelar	  för	  att	  skapa	  
förståelse	  för	  ämnet	  kvalitetsteknik.	  I	  figur	  8	  beskrivs	  hur	  teorierna	  från	  kapitel	  2	  trattats	  ner	  
till	  fyra	  teman	  för	  intervjuguiden,	  1	  förbättringsprogram,	  2	  implementering,	  3	  typ	  av	  
införande	  och	  4	  framgångsfaktorer.	  Dessa	  fyra	  teman	  valdes	  för	  att	  kunna	  besvara	  
examensarbetes	  syfte	  och	  forskningsfrågor.	  

	  

Figur	  8.	  Hur	  författaren	  valt	  intervjuteman	  utifrån	  teori	  i	  kap	  2.	  
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Intervjuer	  bokades	  med	  respondenter	  och	  intervjuer	  genomfördes.	  Komplettering	  av	  teori	  
fick	  göras	  under	  undersökningens	  framväxt,	  genom	  fler	  vetenskapliga	  artiklar	  och	  
fördjupning	  av	  litteratur.	  

En	  litteraturstudie	  gjordes	  där	  flertalet	  tidigare	  källor	  granskades	  för	  att	  hitta	  samband	  och	  
faktorer	  för	  examensarbetets	  syfte.	  Litteraturstudiens	  resultat	  och	  undersökningens	  empiri	  
sammanställdes	  till	  ett	  resultat	  som	  sedan	  analyserades	  och	  slutsatser	  kunde	  konstateras.	  	  

Författarens	  tillvägagångssätt	  kan	  sammanfattningsvis	  beskrivas	  enligt	  figur	  9.	  

	  

Figur	  9.	  Författarens	  tillvägagångssätt.	  	  

	  

3.2 Förförståelse 
Bryman	  (2011)	  framhåller	  att	  det	  i	  en	  undersökning	  är	  svårt	  att	  ha	  fullständig	  kontroll	  över	  
hur	  de	  egna	  värderingarna	  och	  forskarens	  tidigare	  erfarenheter	  påverkar	  arbetsprocessen.	  
Förförståelse	  påverkar	  hela	  arbetsprocessen	  från	  design	  och	  val	  av	  strategi	  till	  
genomförandet	  av	  datainsamlingen	  och	  slutligen	  analys	  och	  slutsatser.	  Förförståelsen	  
påverkar	  forskarens	  sätt	  att	  analysera	  och	  tillgodose	  sig	  kunskap.	  Erfarenheter	  och	  påverkan	  
kommer	  framför	  allt	  utifrån	  traditioner,	  kultur,	  kunskap,	  tidigare	  forskning	  och	  förmågan	  att	  
tolka	  andra	  medmänniskor.	  Detta	  är	  några	  faktorer	  som	  förförståelsen	  omfattas	  av	  (Wedin	  &	  
Sandell,	  2004).	  	  

Författaren	  i	  detta	  examensarbete	  har	  en	  förförståelse	  i	  form	  av	  flertalet	  utbildningar	  inom	  
kvalitetsteknik	  vid	  olika	  lärosäten	  samt	  magisterprogrammet	  i	  Kvalitet	  och	  
ledarskapsutveckling	  vid	  Mittuniversitetet.	  Författaren	  har	  även	  flerårig	  arbetslivserfarenhet	  
inom	  förbättringsverksamhet	  från,	  både	  kommunal	  och	  privat	  sektor	  sedan	  2006,	  samt	  som	  
både	  deltagande	  och	  ledande	  roll	  samt	  från	  olika	  typer	  av	  förbättringsprogram.	  Detta	  skulle	  
kunna	  påverka	  i	  form	  av	  egna	  tolkningar	  utifrån	  tidigare	  erfarenhet	  inom	  
förbättringsprogram.	  Författaren	  har	  försökt	  att	  inte	  låta	  förförståelsen	  påverka	  
undersökningen	  genom	  att	  hålla	  en	  professionell	  framtoning	  under	  examensarbetet.	  
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3.3 The Research onion 
Författaren	  har	  byggt	  upp	  metoden	  på	  ”the	  research	  onion”	  från	  Saunders,	  Lewis	  och	  
Thornhill	  (2007).	  Detta	  för	  att	  de	  val	  författaren	  gjort	  ska	  redovisas	  på	  ett	  tydligt	  och	  
strukturerat	  sätt	  och	  ge	  en	  förståelse	  för	  vetenskaplig	  uppbyggnad.	  Författaren	  gjorde	  val	  
utifrån	  forskningsprocess,	  ideal,	  ansats,	  forskningsstrategi,	  metodval,	  tidsaspekt	  och	  
datainsamling,	  som	  beskrivs	  i	  figur	  10.	  Varje	  val	  beskrivs	  först	  teoretiskt	  och	  följs	  sedan	  av	  en	  
motivering	  av	  de	  val	  författaren	  gjort.	  

	  

Figur	  10.	  The	  Research	  Onion	  modifierad	  (Saunders,	  Lewis,	  &	  Thornhill,	  2007,	  s.	  132)	  

	  

3.4 Forskningsprocess 
Backman	  (2008)	  beskriver	  tre	  typer	  av	  forskningsprocesser	  den	  kvalitativa	  
forskningsprocessen,	  den	  traditionella	  forskningsprocessen,	  samt	  forskningsöversikter	  och	  
litteraturgranskningar.	  

Den	  kvalitativa	  forskningsprocessen	  menar	  Backman	  (2008)	  är	  subjektiv	  på	  det	  sätt	  att	  
världen	  är	  mer	  en	  individuell,	  social	  och	  kulturell	  konstruktion.	  I	  den	  kvalitativa	  
forskningsprocessen	  studeras	  hur	  människor	  uppfattar	  och	  tolkar	  den	  omgivande	  realiteten.	  
Där	  ingår	  människan	  som	  en	  del	  i	  den	  subjektiva	  världen	  som	  studeras.	  Intresset	  riktas	  mot	  
individen.	  Skeenden,	  förlopp	  och	  processer	  där	  människan	  i	  interaktion	  med	  andra	  
människor	  studeras	  i	  en	  naturlig	  miljö	  i	  den	  kvalitativa	  forskningsprocessen	  (se	  figur	  11)	  
enligt	  Backman	  (2008).	  	  
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Figur	  11.	  Kvalitativ	  forskningsprocess	  enligt	  Backman	  (2008,	  s.	  56)	  

I	  den	  traditionella	  forskningsprocessen	  existerar	  ett	  förhållningssätt	  av	  objektiv	  verklighet,	  
som	  är	  mer	  eller	  mindre	  skild	  från	  individen.	  Objekt,	  tillstånd	  och	  händelser	  uppfattas	  som	  
att	  de	  finns	  på	  en	  annan	  plats	  än	  där	  forskningen	  sker,	  enligt	  Backman	  (2008).	  Genom	  
teorier	  och	  antaganden	  gissar	  forskaren	  sig	  till	  hur	  det	  ser	  ut	  ”där	  ute”,	  för	  att	  sedan	  pröva	  
och	  testa	  hypoteser	  och	  implikationer.	  

I	  och	  med	  att	  fler	  och	  fler	  vetenskapliga	  dokument	  offentliggörs	  ökar	  behovet	  av	  integration	  
och	  översikt	  menar	  Backman	  (2008).	  Behovet	  av	  översikter	  är	  direkt	  proportionerligt	  mot	  
den	  rådande	  kunskapsmassan.	  Översiktens	  forskningsprocess	  är	  den	  senaste	  av	  
forskningsprocesserna	  och	  har	  vuxit	  fram	  från	  mitten	  på	  1980-‐talet,	  enligt	  Backman	  (2008).	  

Val:	  

I	  detta	  examensarbete	  har	  en	  kvalitativ	  forskningsprocess	  valts,	  då	  undersökningen	  har	  
behandlat	  hur	  människor	  tolkar	  och	  uppfattar	  utifrån	  syftet	  om	  vilka	  faktorer	  som	  krävs	  för	  
en	  lyckad	  implementering	  av	  ett	  förbättringsprogram	  i	  en	  organisation.	  Det	  fanns	  inte	  någon	  
hypotes	  framtagen	  innan	  undersökningen	  genomfördes,	  utan	  bara	  ett	  syfte	  och	  fyra	  
forskningsfrågor.	  Figur	  9	  beskriver	  hur	  författaren	  har	  arbetat,	  vilket	  överensstämmer	  väl	  
med	  kvalitativ	  forskningsprocess	  (se	  figur	  11).	  

	  

3.5 Vetenskapligt ideal 
Vetenskapsmän	  har	  en	  uppfattning	  om	  hur	  sann	  vetenskap	  ska	  bedrivas,	  och	  präglas	  av	  ett	  
visst	  ideal.	  Det	  finns	  olika	  typer	  av	  ideal	  gällande	  olika	  typer	  av	  vetenskap.	  De	  som	  har	  haft	  
störst	  betydelse	  för	  utformning	  av	  psykologisk	  forskning	  och	  kunskapsbildning	  är	  dels	  det	  
humanvetenskapliga	  eller	  hermeneutiska,	  dels	  det	  naturvetenskapliga	  eller	  positivistiska	  
vetenskapsidealen,	  enligt	  Wedin	  och	  Sandell	  (2004).	  Beroende	  på	  vilket	  ideal	  som	  väljs	  följer	  
sedan	  ett	  val	  av	  vetenskaplig	  ansats.	  
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En	  undersökning	  av	  hermeneutisk	  ideal	  är	  inte	  direkt	  observerbar	  utan	  kopplad	  till	  
människors	  föreställningar	  om	  verkligheten	  (Hartman,	  2001).	  Där	  menar	  Wedin	  och	  Sandell	  
(2004)	  att	  förförståelsen	  är	  den	  interpretation	  som	  sker	  av	  informationen	  utifrån	  hur	  
forskaren	  påverkas	  av	  olika	  förutsättningar.	  

	  

Figur	  12.	  Den	  Hermeneutiska	  cirkeln	  fritt	  tolkat	  från	  Wedin	  och	  Sandell	  (2004).	  	  	  	  

Tolkningsprocessen	  kallas	  den	  hermeneutiska	  cirkeln	  och	  den	  innebär	  att	  forskaren	  måste	  
förstå	  delarna	  för	  att	  förstå	  helheten,	  och	  förstå	  helheten	  för	  att	  förstå	  delarna	  (se	  figur	  12).	  
Det	  vill	  säga	  en	  lång	  iterativ	  process,	  enligt	  Wedin	  och	  Sandell	  (2004).	  	  

Det	  finns	  enligt	  Kvale	  (1997)	  sju	  principer	  för	  hermeneutisk	  tolkning:	  

• Ständig	  växling	  mellan	  delar	  och	  helhet	  
• Tolkningen	  avslutas	  när	  man	  kommit	  fram	  till	  en	  god	  gestalt	  
• Deltolkningar	  prövas	  
• Textens	  autonomi,	  ett	  tema	  ska	  kunna	  uttolkas	  ur	  texten	  själv	  
• Kunskap	  om	  textens	  tema	  
• Det	  finns	  inte	  någon	  förutsättningslös	  tolkning	  
• Varje	  tolkning	  innebär	  förnyelse	  och	  kreativitet	  

Hermeneutik	  står	  ofta	  i	  motsats	  till	  positivismen	  och	  har	  sin	  tillämplighet	  i	  humanvetenskap	  
och	  en	  viss	  del	  i	  samhällsvetenskap.	  Hermeneutik	  är	  det	  vetenskapsideal	  som	  har	  sitt	  
ursprung	  i	  tolkningsläran	  enligt,	  Wedin	  och	  Sandell	  (2004).	  Grundtanken	  inom	  hermeneutik	  
är	  att	  den	  ”forskare	  som	  analyserar	  en	  text	  ska	  försöka	  få	  fram	  meningen	  ur	  det	  perspektiv	  
som	  dess	  upphovsman	  har	  haft”	  (Bryman,	  2011,	  s.	  507).	  Tolkningen	  utgör	  själva	  kärnan	  och	  
förståelsen	  uppkommer	  genom	  tolkningen,	  menar	  Wedin	  och	  Sandell	  (2004).	  	  

Det	  positivistiska	  vetenskapsidealet	  återfinns	  ofta	  i	  naturvetenskapen	  och	  kännetecknas	  av	  
vissa	  generella	  principer	  så	  som	  allmänna	  lagbundenheter,	  stränga	  faktaunderlag,	  
verifiering,	  objektivitet	  och	  reproducerbarhet,	  enligt	  Wedin	  och	  Sandell	  (2004).	  Forskare	  
med	  ett	  positivistiskt	  vetenskapsideal	  eftersträvar	  objektivitet,	  och	  ett	  sant	  resultat	  fås	  när	  
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ett	  försök	  realiseras	  under	  samma	  omständigheter	  gång	  på	  gång.	  Här	  anses	  vetenskap	  
handla	  om	  råa	  fakta,	  och	  att	  vetenskap	  aldrig	  uppstår	  ur	  något	  som	  inte	  empiriskt	  kan	  
kontrolleras,	  eller	  prövas.	  Allt	  annat	  är	  ovetenskapligt,	  menar	  Wedin	  och	  Sandell	  (2004).	  

Positivismen	  bygger	  på	  fem	  principer	  enligt	  Bryman	  (2011):	  

• Bara	  företeelser	  eller	  fenomen	  som	  kan	  bekräftas	  via	  sinnena	  är	  kunskap	  
• Teorins	  syfte	  är	  att	  generera	  hypoteser	  som	  kan	  prövas	  och	  på	  så	  sätt	  göra	  att	  det	  går	  

att	  ta	  ställning	  till	  lagmässiga	  förklaringar	  
• Kunskap	  uppnås	  genom	  att	  samla	  in	  fakta	  som	  utgör	  grunden	  för	  lagmässiga	  

regelbundenheter	  
• Vetenskap	  kan	  och	  ska	  vara	  värderingsfri	  och	  objektiv	  
• Det	  finns	  en	  tydlig	  skillnad	  mellan	  vetenskapliga	  och	  normativa	  påståenden	  

	  

Val:	  

I	  detta	  examensarbete	  har	  ett	  hermeneutisk	  vetenskapsideal	  valts	  då	  syftet	  är	  att	  undersöka	  
vilka	  faktorer	  som	  krävs	  för	  en	  lyckad	  implementering	  av	  ett	  förbättringsprogram	  i	  en	  
organisation	  utifrån	  att	  tolka	  litteratur	  så	  som	  böcker,	  artiklar	  och	  andra	  vetenskapliga	  
dokument.	  Detta	  val	  stärks	  också	  genom	  att	  information	  tolkas	  av	  författaren	  från	  intervjuer	  
med	  respondenter	  utifrån	  deras	  föreställning	  av	  verkligheten.	  	  

Författarens	  tolkning	  påverkas	  av	  förförståelse	  för	  ämnet	  genom	  författarens	  yrkesroll	  och	  
utbildningskunskap.	  Författaren	  har	  haft	  ett	  växelvis	  förhållande	  mellan	  delar	  och	  helhet	  
inom	  implementering	  av	  förbättringsprogram,	  så	  som	  att	  tratta	  ner	  från	  TQM	  till	  
förbättringsprogram	  och	  förstå	  hur	  dessa	  delar	  hör	  ihop,	  samtidigt	  som	  det	  varit	  viktigt	  att	  
förstå	  varje	  del	  för	  sig.	  Författaren	  har	  gjort	  tolkningar	  utifrån	  respondenternas	  svar	  av	  
frågeställningar	  som	  behandlat	  delar	  eller	  helhet	  av	  faktorer	  för	  en	  lyckad	  implementering	  
av	  förbättringsprogram.	  	  

	  

3.6 Ansats, abduktion, induktion och deduktion  
Utifrån	  det	  vetenskapsideal	  som	  valts,	  måste	  ansats	  väljas	  för	  att	  verifiera	  teorier	  om	  
verkligheten.	  Wedin	  och	  Sandell	  (2004)	  beskriver	  att	  forskare	  kan	  välja	  att	  använda	  tre	  olika	  
former	  av	  ansatser	  för	  att	  komma	  fram	  till	  slutledningar	  med	  sin	  forskning,	  dessa	  är	  
abduktion,	  deduktion	  och	  induktion.	  	  

Abduktion:	  Har	  sin	  grund	  i	  generella	  slutledningar	  utifrån	  iakttagelser	  på	  samma	  sätt	  som	  
induktion	  vilket	  gör	  dessa	  två	  närbesläktade.	  Abduktion	  bygger	  på	  nyskapande	  begrepp	  för	  
att	  förklara	  iakttagelser	  som	  inte	  kan	  omfattas	  av	  existerande	  teorier.	  Författaren	  har	  inte	  
någon	  föreställning	  om	  vart	  resultat	  kommer	  att	  hamna	  utan	  måste	  hela	  tiden	  arbeta	  framåt	  
mellan	  empiri	  och	  teori	  för	  att	  nå	  resultat	  (se	  figur	  13)	  (Wedin	  &	  Sandell,	  2004).	  	  

Abduktion	  kan	  realiseras	  utifrån	  tre	  olika	  varianter	  enligt	  Danemark,	  Ekström,	  Jakobsen,	  och	  
Karlsson,	  (2003).	  
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Överkodad:	  Som	  handlar	  om	  att	  slutledning	  är	  automatisk	  och	  självklar.	  Det	  är	  omedelbara	  
tolkningar	  som	  författaren	  gör	  utifrån	  kulturell	  och	  social	  motiverad	  förförståelse.	  En	  typ	  av	  
tolkning	  som	  görs	  både	  inom	  vetenskaplig	  forskning	  och	  i	  vardagssituationer.	  

Underkodad:	  Innebär	  att	  forskaren	  väljer	  mellan	  ett	  antal	  tänkbara	  tolkningsramar,	  teorier	  
eller	  hypoteser.	  

Kreativ:	  Går	  ut	  på	  att	  forskningen	  är	  mer	  unik	  och	  nyskapande.	  Forskaren	  betraktar	  ett	  
fenomen	  utifrån	  ett	  nytt	  perspektiv	  som	  inte	  tidigare	  gjorts	  eller	  bryter	  mot	  konventionella	  
tolkningar.	  

	  

Figur	  13.	  Abduktiv	  ansats	  fritt	  tolkat	  ur	  Wedin	  &	  Sandell	  (2004).	  	  

Deduktion:	  Används	  när	  man	  vill	  pröva	  sannolikhetspåståendet	  empiriskt,	  enligt	  Wedin	  och	  
Sandell	  (2004).	  ”Deduktiv	  härledning	  är	  en	  logisk	  konsekvens	  av	  teorin”	  (Wedin	  &	  Sandell,	  
2004,	  s.	  14).	  På	  detta	  sätt	  stöds	  teorin	  om	  dessa	  resultat	  överensstämmer.	  Deduktiv	  ansats	  
är	  hypotesprövande	  av	  teorin	  enligt	  Backman	  (2008).	  Bryman	  (2011)	  beskriver	  att	  den	  
deduktiva	  strategin	  brukar	  associeras	  med	  ett	  kvantitativt	  synsätt.	  	  

Induktion:	  Innebär	  att	  forskarens	  teori	  utgår	  från	  ett	  antal	  observationer	  utifrån	  speciella	  
iakttagelser	  och	  gör	  slutledningar	  som	  är	  generaliserbara	  utifrån	  dessa.	  ”Induktion	  är	  aldrig	  
mer	  än	  ett	  sannolikhetsuttalande”	  (Wedin	  &	  Sandell,	  2004,	  s.	  14).	  Enligt	  Backman	  (2008)	  är	  
induktiv	  ansats	  hypotesgenererande	  inte	  prövande.	  Bryman	  (2011)	  beskriver	  att	  en	  induktiv	  
ansats	  brukar	  associeras	  med	  ett	  kvalitativt	  synsätt.	  	  

	  

Val:	  

Författaren	  har	  valt	  en	  överkodad	  abduktiv	  ansats,	  eftersom	  examensarbetet	  bygger	  på	  ett	  
hermeneutiskt	  vetenskapsideal.	  Slutledningar	  som	  gjorts	  har	  varit	  automatiska	  och	  
självklara.	  Författaren	  har	  varit	  väl	  medveten	  om	  sin	  egen	  förförståelse	  och	  försökt	  att	  ha	  en	  
objektiv	  syn	  på	  undersökningen.	  Undersökningen	  har	  inte	  varit	  ”nyskapande”	  då	  det	  gjorts	  
liknande	  undersökningar	  tidigare,	  men	  då	  inom	  andra	  områden,	  eller	  att	  specifika	  
förbättringsprogram	  studerats.	  	  

Den	  abduktiva	  ansatsen	  kan	  också	  motiveras	  genom	  att	  det	  inte	  har	  funnits	  någon	  hypotes	  
formulerad	  eller	  föreställning	  om	  vart	  författaren	  till	  slut	  ska	  hamna.	  Data	  har	  samlats	  in	  
utifrån	  syftet	  med	  examensarbetet.	  Författaren	  har	  pendlat	  mellan	  teori	  och	  empiri	  och	  på	  
så	  sätt	  erhållit	  ny	  kunskap	  om	  hur	  en	  lyckad	  implementering	  av	  förbättringsprogram	  ska	  gå	  
till.	  Författaren	  pendlar	  även	  mellan	  induktion	  och	  deduktion	  vilket	  gör	  att	  abduktion	  har	  
valts	  som	  vetenskaplig	  ansats.	  
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3.7 Forskningsstrategi 
Enligt	  Saunders,	  Lewis	  och	  Thornhill	  (2007)	  kan	  forskningsstrategi	  användas	  som	  
undersökande,	  beskrivande	  eller	  förklarande	  forskning.	  Inom	  undersökande	  forskning	  
beskriver	  Saunders,	  Lewis	  och	  Thornhill	  (2007)	  tre	  principer	  som	  används,	  
litteraturundersökning,	  intervjuer	  av	  experter	  och	  genomföra	  fokusgruppsintervjuer.	  

Intervju:	  Kan	  användas	  som	  strukturerad,	  ostrukturerad	  eller	  semistrukturerad.	  Det	  är	  
flexibiliteten	  med	  intervjuer	  som	  gör	  den	  att	  använda	  inom	  forskning	  (Bryman,	  2011).	  

Litteraturundersökning:	  Grundas	  i	  att	  läsa	  vad	  andra	  har	  beskrivit	  inom	  ett	  specifikt	  område	  
genom	  att	  undersöka	  forskning	  och	  beskriva	  idéer	  och	  teman	  som	  knyts	  samman	  med	  den	  
egna	  forskningen.	  Narrativa	  litteraturundersökningar	  anses	  vara	  med	  flexibla	  vilket	  passar	  
för	  induktiva	  ansatser	  och	  kvalitativa	  undersökningar	  (Bryman,	  2011).	  	  

Fokusgrupp:	  Är	  en	  form	  av	  gruppintervju,	  där	  frågorna	  behandlar	  ett	  tydligt	  tema	  fokus	  är	  på	  
samspelet	  i	  gruppen.	  Detta	  är	  en	  kombination	  av	  gruppintervju	  och	  fokuserad	  intervju	  
(Bryman,	  2011).	  

Val:	  

Författaren	  har	  valt	  att	  använda	  intervju	  av	  experter	  som	  strategi	  eftersom	  författaren	  har	  
valt	  att	  göra	  undersökande	  forskning,	  då	  undersökningen	  ska	  klargöra	  förståelsen	  av	  en	  
lyckad	  implementering	  av	  ett	  förbättringsprogram	  genom	  att	  se	  på	  det	  utifrån	  
förbättringsprogram	  generellt.	  Författaren	  har	  använt	  sig	  av	  semistrukturerade	  intervjuer	  
med	  hjälp	  av	  intervjuguide	  eftersom	  författaren	  vill	  gå	  på	  djupet	  och	  få	  beskrivande	  svar	  för	  
att	  öka	  sin	  förståelse.	  Författaren	  har	  även	  utfört	  en	  litteraturstudie	  som	  skulle	  kunna	  
beskrivas	  som	  en	  typ	  av	  narrativ	  litteraturundersökning	  för	  att	  stärka	  examensarbetet	  
validitet.	  

	  

3.8 Metodval 
Det	  finns	  två	  typer	  av	  vetenskapliga	  undersökningsmetoder	  som	  i	  huvudsak	  används,	  dessa	  
är	  den	  kvantitativa	  och	  kvalitativa	  undersökningsmetoden.	  

3.8.1 Kvantitativ och kvalitativ undersökningsmetod 
Den	  kvalitativa	  undersökningsmetoden	  kännetecknas	  av	  att	  resultat	  inbegriper	  verbala	  
formuleringar,	  skrivna	  eller	  uttalade,	  menar	  Backman	  (2008).	  Här	  anser	  sig	  forskaren	  vara	  en	  
del	  av	  det	  som	  studeras	  med	  sin	  förförståelse.	  Det	  är	  dock	  viktigt	  att	  påpeka	  menar	  Backman	  
(2008),	  att	  metoderna	  och	  perspektiven	  inte	  alltid	  följs	  åt.	  Det	  går	  att	  ha	  ett	  traditionellt	  
forskningsperspektiv	  och	  en	  kvalitativ	  metod,	  menar	  Backman	  (2008).	  Bryman	  (2011)	  
beskriver	  den	  kvalitativa	  metoden	  som	  induktiv	  och	  tolkande.	  Vidare	  beskriver	  Bryman	  
(2011)	  den	  kvalitativa	  metoden	  som	  motsats	  till	  den	  kvantitativa	  metoden.	  Den	  kvalitativa	  
metoden	  kräver	  mer	  av	  forskaren	  för	  att	  beskriva	  de	  faser	  som	  forskaren	  använt	  sig	  av	  enligt	  
Bryman	  (2011).	  	  

Den	  kvantitativa	  undersökningsmetoden	  förknippas	  oftast	  med	  mätningar,	  kvantifieringar	  
med	  hjälp	  av	  matematik	  och	  statistik,	  enligt	  Backman	  (2008).	  Det	  är	  metoder	  som	  utmynnar	  
i	  numeriska	  observationer	  eller	  tranformationer	  av	  sådana.	  Det	  kan	  exempelvis	  vara	  
experiment,	  kvasiexperiment,	  test,	  prov,	  enkäter	  och	  frågeformulär,	  menar	  Backman	  (2008).	  
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Här	  beskriver	  Backman	  (2008)	  vidare	  att	  forskaren	  står	  utanför	  den	  omvärld	  som	  studeras	  
och	  använder	  oftast	  ett	  traditionellt	  forskningsperspektiv.	  Bryman	  (2011)	  påstår	  att	  kvalitativ	  
forskningsmetod	  oftast	  har	  ett	  deduktivt	  angreppsätt.	  Här	  prövas	  den	  hypotes	  som	  
forskaren	  härleder	  ur	  teorin	  menar	  Bryman	  (2011).	  Den	  kvantitativa	  metoden	  är	  kodifierad	  
och	  faserna	  i	  den	  är	  noga	  beskrivna	  och	  fördefinierade,	  enligt	  Bryman	  (2011).	  

Typiska	  skillnader	  (se	  tabell	  1)	  mellan	  den	  kvantitativa	  och	  kvalitativa	  metoden	  är	  enligt	  
Bryman	  (2011)	  och	  Ryen	  (2004):	  

Kvantitativ	   Val	   Kvalitativ	   Val	  
Deduktiv	   	   Induktiv,	  abduktiv	    	  
Pröva	  hypoteser	   	   Utveckla	  hypoteser	    	  
Nomotetisk	   	   Ideografisk	    	  
Kumulativ	   	   Ojämförbara	  paradigm	   	  
Siffror	   	   Ord	    	  
Forskarens	  uppfattning	   	   Deltagarens	  uppfattning	    	  
Distans	   	   Närhet	   	  
Statistisk	   	   Processinriktad	    	  
Strukturerad	    	  Ostrukturerad	   	  
Generalisering	   	   Kontextuell	  förståelse	    	  
Hårda,	  reliabla	  data	   	   Rika	  och	  fylliga	  data	    	  
Makroinriktning	   	   Mikroinriktning	   	  
Beteende	   	   Mening	    	  
Konstlade	  miljöer	   	   Naturliga	  miljöer	    	  

Tabell	  1.	  Skillnader	  mellan	  kvantitativ	  och	  kvalitativ	  metod	  samt	  val	  av	  metod.	  

Val:	  

Författaren	  har	  valt	  en	  kvalitativ	  metod	  vilket	  kan	  beskrivas	  genom	  att	  undersökningen	  utgår	  
från	  rika	  och	  fylliga	  beskrivningar	  och	  verbala	  tolkningar	  som	  är	  kunskapsteoretiska.	  Dessa	  
svar	  utgår	  från	  respondenternas	  uppfattning,	  inte	  författarens.	  Ett	  abduktivt	  angreppssätt	  
har	  används.	  Undersökningen	  har	  utvecklat	  hypoteser	  om	  vilka	  faktorer	  som	  krävs	  för	  en	  
lyckad	  implementering	  av	  förbättringsprogram.	  Implementering	  av	  förbättringsprogram	  kan	  
ses	  som	  en	  unik	  händelse	  vilket	  gör	  att	  undersökningen	  är	  ideografisk.	  	  

Det	  fanns	  på	  förhand	  inte	  någon	  hypotes	  som	  ska	  prövas	  utan	  examensarbetet	  har	  
genererat	  nya	  hypoteser.	  Intervjuerna	  har	  utgått	  från	  intervjupersonernas	  uppfattning	  i	  en	  
naturlig	  miljö.	  Öppna	  frågor	  i	  intervjuguiden	  har	  gett	  rika	  och	  fylliga	  svar.	  Författaren	  har	  
gått	  igenom	  dessa	  skillnader	  och	  kan	  på	  så	  sätt	  motivera	  sina	  val	  enligt	  tabell	  1.	  Några	  av	  
skillnaderna	  har	  lämnats	  tomma	  då	  författaren	  anser	  att	  de	  inte	  berör	  undersökningen.	  	  

Ett	  fall,	  ”strukturerad”	  har	  hamnat	  på	  den	  kvantitativa	  sidan	  men	  författaren	  motiverar	  detta	  
genom	  att	  det	  har	  funnits	  en	  strukturerad	  planering	  av	  arbetet.	  Det	  beskrivs	  även	  att	  det	  kan	  
finnas	  en	  typ	  av	  struktur	  i	  kvalitativa	  undersökningar,	  så	  som	  att	  författaren	  har	  använt	  en	  
semistrukturerad	  intervjuguide,	  som	  tillsammans	  med	  ostrukturerad	  intervju	  kan	  beskrivas	  
som	  kvalitativ	  intervjumetod	  enligt	  Bryman	  (2008).	  	  	  
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3.8.2 Traditioner inom kvalitativ metod 
Bryman	  (2011)	  beskriver	  fyra	  olika	  traditioner	  inom	  kvalitativ	  forskning:	  	  

Etnometodologi:	  Syftar	  till	  en	  förståelse	  om	  hur	  den	  sociala	  ordningen	  skapas	  och	  formas	  
genom	  samspel.	  Medlemmarna	  skapar	  verkligheten,	  sociala	  fakta	  är	  något	  som	  
medlemmarna	  utför,	  naturliga	  data.	  Mestadels	  HUR-‐frågor,	  enligt	  Ryen	  (2004).	  

Naturism:	  Eftersträvar	  att	  förstå	  den	  sociala	  verkligheten	  utifrån	  dess	  termer	  så	  som	  
beskrivningar	  av	  människor	  och	  deras	  samspel	  i	  naturliga	  situationer.	  Intervjupersonens	  
ontologi	  representerar	  sanningen	  eller	  dennes	  verklighet,	  resultaten	  är	  sannolikt	  sanna,	  och	  
forskaren	  har	  tillgång	  till	  respondentens	  erfarenheter.	  Mest	  VAD-‐frågor	  menar	  Ryen	  (2004).	  

Emotionalism:	  Bygger	  på	  ett	  intresse	  av	  subjektivitet	  och	  en	  strävan	  att	  fånga	  insidan	  av	  
mänskliga	  upplevelser	  och	  lärdomar	  av	  människors	  sinnelag.	  Verkligheten	  är	  dold	  för	  insyn,	  
forskaren	  och	  intervjupersonens	  känslor,	  inre	  upplevelser	  hos	  respondenten	  och	  fördjupning	  
och	  inspektion	  används	  för	  att	  nå	  kunskap	  enligt	  Ryen	  (2004).	  

Postmodernism:	  Har	  tyngdpunkten	  på	  metodprat	  och	  är	  öppen	  för	  de	  olika	  förfaranden	  på	  
vilka	  den	  sociala	  verkligheten	  utformas.	  Här	  blir	  verkligheten	  som	  författaren	  konstruerat	  
den,	  återspegling,	  dekonstruktion	  av	  texter	  och	  intervjuer,	  menar	  Ryen	  (2004).	  

Val:	  

Författaren	  har	  inte	  arbetat	  helt	  enligt	  beskrivningen	  för	  dessa	  traditioner	  men	  skulle	  kunna	  
beskrivas	  som	  en	  blandning	  av	  etnometodologisk	  tradition	  och	  naturism.	  Detta	  eftersom	  
examensarbetet	  ämnar	  finna	  svar	  på	  vad	  som	  krävs	  för	  att	  hitta	  lösningen	  för	  hur	  en	  lyckad	  
implementering	  av	  ett	  förbättringsprogram	  i	  en	  organisation	  ska	  göras,	  som	  dels	  bygger	  på	  
ett	  samspel	  och	  social	  ordning.	  Respondenterna	  har	  varit	  med	  och	  skapat	  verkligheten	  som	  
de	  beskriver	  i	  de	  frågor	  som	  författaren	  har	  ställt.	  I	  den	  etnometologiska	  traditionen	  måste	  
social	  ordning	  nyskapas	  genom	  en	  förändringsprocess,	  vilket	  respondenterna	  har	  varit	  
delaktiga	  i.	  Författaren	  har	  ställt	  ”hur”	  frågor.	  	  

Samtidigt	  har	  traditionen	  varit	  av	  naturismtradition	  när	  respondenterna	  har	  beskrivit	  deras	  
verklighet.	  Författaren	  har	  fått	  tillgång	  till	  deras	  erfarenheter	  om	  implementering	  av	  
förbättringsprogram	  i	  deras	  naturliga	  miljöer.	  Författaren	  har	  ställt	  fler	  ”vad”-‐frågor	  än	  
”hur”-‐frågor.	  

	  

3.9 Tidsaspekt 
Saunders	  et	  al.	  (2007)	  anser	  att	  ett	  val	  som	  måste	  göras	  är	  om	  författaren	  vill	  att	  
undersökningen	  ska	  vara	  taget	  från	  ett	  tillfälle	  ur	  verkligheten	  eller	  om	  undersökningen	  ska	  
omfatta	  en	  större	  tidperiod.	  	  	  

Tvärsnittsdesign:	  Studien	  utförs	  vid	  ett	  visst	  tillfälle.	  Saunders	  et	  al.	  (2007)	  menar	  att	  det	  ofta	  
används	  om	  studien	  avser	  att	  undersöka	  ett	  visst	  fenomen.	  Detta	  kan	  användas	  för	  
exempelvis	  intervjuer	  som	  utförs	  under	  en	  kortare	  period.	  

Klassisk:	  Utförs	  över	  en	  längre	  tid	  menar	  Saunders	  et	  al.	  (2007)	  och	  försökspersonen	  mäts	  
innan	  för	  att	  sedan	  utsättas	  för	  experimentella	  premisser,	  och	  sedan	  mätas	  återigen.	  	  
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Val:	  

Författaren	  har	  valt	  en	  tvärsnittsdesign	  eftersom	  intervjuer	  och	  litteraturstudier	  sker	  under	  
en	  begränsad	  kortare	  period	  och	  det	  är	  ett	  fenomen	  som	  undersöks.	  Författaren	  vill	  ta	  en	  bit	  
av	  verkligheten	  vid	  en	  viss	  tidpunkt	  för	  att	  kunna	  göra	  datainsamlingen.	  	  

	  

3.10 Datainsamlingsmetod 
Beskrivning	  och	  redovisning	  av	  datainsamling.	  

3.10.1 Primär- och sekundärdata 
Datainsamlingen	  påverkar	  resultatet	  av	  forskningen.	  Data	  som	  samlas	  in	  kan	  antingen	  vara	  
primär	  eller	  sekundär.	  	  

Primärdata	  är	  den	  data	  som	  forskaren	  själv	  har	  samlat	  in	  till	  sin	  undersökning,	  enligt	  Wedin	  
och	  Sandell	  (2004).	  Primärdata	  är	  inte	  tidigare	  publicerad	  eller	  dokumenterad.	  

Sekundärdata	  är	  data	  som	  redan	  finns	  framtagen	  av	  andra	  forskare,	  enligt	  Wedin	  och	  
Sandell	  (2004).	  Sekundärdata	  bör	  dock	  kontrolleras	  och	  få	  stöd	  av	  eget	  datainsamlande	  som	  
de	  jämförs	  med,	  enligt	  Hartman	  (2001).	  Samtidigt	  belyser	  Bryman	  (2011)	  att	  det	  finns	  
fördelar	  med	  sekundärdata	  då	  forskaren	  kan	  få	  bra	  data,	  både	  kostnads-‐	  och	  tidseffektivt,	  
när	  forskaren	  inte	  själv	  behöver	  utföra	  datainsamlingen	  på	  nytt.	  	  

Val:	  

I	  detta	  examensarbete	  kommer	  både	  primärdata	  och	  sekundärdata	  att	  användas.	  
Primärdata	  i	  form	  av	  intervjuer,	  som	  författaren	  själv	  utfört	  med	  respondenter.	  Författaren	  
har	  också	  använt	  sekundärdata	  i	  form	  av	  redan	  utgivna	  publikationer	  så	  som	  litteratur	  i	  form	  
av	  böcker,	  artiklar	  och	  andra	  vetenskapliga	  dokument.	  

3.10.2 Litteratursökning 
I	  vetenskapligt	  arbete	  ingår	  enligt	  Backman	  (2011)	  att	  ”läsa	  på”	  om	  vad	  som	  gjorts	  tidigare	  
och	  vad	  som	  har	  publicerats	  inom	  det	  berörda	  området.	  Det	  är	  svårt,	  nästan	  omöjligt	  att	  
göra	  ett	  bra	  jobb	  om	  författaren	  inte	  tar	  reda	  tidigare	  samlad	  kunskap.	  

I	  detta	  examensarbete	  har	  artiklar	  sökts	  från	  databaser	  som	  finns	  att	  tillgå	  från	  
Mittuniversitetets	  biblioteks	  hemsida.	  Databaser	  som	  har	  använts	  för	  artikelsök	  har	  varit	  
Academic	  Search	  Elite,	  Emerald,	  och	  Google	  scholar.	  Att	  dessa	  databaser	  valdes	  var	  för	  att	  
de	  är	  några	  av	  de	  rekommenderade	  på	  Mittuniversitetets	  biblioteks	  hemsida	  för	  ämnet	  
kvalitetsteknik.	  Sökord	  som	  använts	  har	  varit	  implementation,	  improvement,	  success,	  
implementing	  improvement,	  implementing	  continuous	  improvement,	  implements	  quality	  
management	  success	  och	  implement	  continuous	  improvement	  success.	  

	  EBSCO	  har	  också	  använts	  som	  databas	  för	  sökning	  av	  artiklar,	  på	  grund	  av	  
”snöbollseffekten”,	  när	  källor	  har	  hänvisat	  till	  andra	  källor	  som	  varit	  av	  värde.	  Även	  
Mittuniversitetets	  biblioteks	  hemsida	  har	  använts	  för	  att	  söka	  litteratur	  i	  form	  av	  böcker	  via	  
PRIMO.	  Sökord	  som	  använts	  för	  böcker	  har	  varit	  förbättringsprogram,	  ständiga	  
förbättringar,	  lean,	  implementering	  lean,	  och	  implementering	  six	  sigma.	  
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Val:	  

En	  avgränsning	  som	  gjordes	  var	  att	  artiklar	  skulle	  inte	  vara	  äldre	  än	  från	  år	  2005	  dvs	  
publicerade	  mellan	  2005	  och	  2013.	  Böcker	  i	  ämnet	  och	  böcker	  inom	  metod	  inget	  givet	  årtal.	  
Se	  sammanfattning	  av	  sökning	  i	  tabell	  2	  där	  sökord	  och	  databaser	  beskrivs	  samt	  
avgränsningar	  för	  årtal.	  

Typ	   Databaser	   Sökord	  
Artiklar	  
2005-‐	  

Academic	  Search	  Elite	  	  
EBSCO	  	  
Emerald	  
Google	  scholar	  

implementation	  
improvement	  
success	  
implementing	  improvement	  
implementing	  continuous	  improvement	  	  
implement	  quality	  management	  success	  
implement	  continuous	  improvement	  success	  	  
	  

Böcker	  
	  

Primo	   förbättringsprogram	  
ständiga	  förbättringar	  
lean	  
implementering	  lean	  
implementering	  six	  sigma	  

Böcker	  
Metod	  

Primo	   metod	  
kvalitativ	  metod	  
	  

Tabell	  2.	  Redovisning	  av	  sökning	  i	  databaser.	  

3.10.3 Litteraturstudier 
För	  att	  examensarbetet	  ska	  ha	  en	  god	  validitet	  undersöktes	  även	  litteratur,	  för	  att	  svara	  på	  
syftet	  om	  att	  undersöka	  vilka	  faktorer	  som	  krävs	  för	  en	  lyckad	  implementering	  av	  ett	  
förbättringsprogram	  i	  en	  organisation.	  Den	  litteratur	  som	  studerades	  för	  detta	  finns	  
redovisat	  i	  tabell	  3.	  Det	  är	  fyra	  vetenskapliga	  artiklar	  samt	  tre	  böcker,	  varav	  den	  ena	  är	  ett	  
gammalt	  examensarbete	  som	  blivit	  utgett	  som	  bok:	  	  

Format	   Titel	   Författare	   ID	  
Artikel	   A	  study	  into	  effectiveness	  of	  quality	  

management	  training:	  A	  focus	  on	  
tools	  and	  critical	  success	  factors	  

Clegg,	  Rees,	  Titchen	   L1	  

Artikel	   Critical	  success	  factors	  for	  Lean	  Six	  
Sigma	  programmes:	  a	  view	  from	  
middle	  management.	  

Manville,	  
Greatbanks,	  
Krishnasamy,	  Paker	  

L2	  

Artikel	   Critical	  success	  factors	  for	  the	  
effective	  implementation	  of	  Lean	  
Sigma:	  Results	  from	  an	  empirical	  
study	  an	  agenda	  for	  futher	  research	  

Laureani,	  Antony	   L3	  

Artikel	   Critical	  Success	  Factors	  of	  Total	  
Quality	  Management	  

Seetharaman,	  
Sreenivasan,	  Boon	  

L4	  

Bok	   Att	  lyckas	  med	  förbättringsarbete	   Elg,	  Gauthereau,	  
Witell	  	  

L5	  
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Bok	  

	  
SixSigma-‐	  The	  Pramatic	  Approach	  

	  
Magnusson,	  Korslid,	  
Bergman	  
	  

	  
L6	  

Bok/	  	  
Examens	  
arbete	  

TQM-‐	  ett	  sätt	  att	  förändra	  attityder	   Grimsdal,	  
Gunnarsson	  

L7	  

Tabell	  3.	  Redovisning	  av	  studerad	  litteratur.	  

Val:	  

Författaren	  undersökte	  litteraturen	  förutsättningslöst	  och	  letade	  efter	  faktorer	  för	  
examensarbetets	  syfte.	  Litteraturen	  studerades	  och	  sammanställdes	  utifrån	  de	  faktorer	  som	  
hittades.	  Dessa	  tabeller	  analyserades	  utifrån	  syftet	  och	  problemställningen.	  Litteraturen	  som	  
studerades	  fick	  ett	  ID	  nr	  L1-‐L7	  för	  att	  författaren	  på	  ett	  enkelt	  sätt	  skulle	  kunna	  presentera	  
resultat	  och	  inte	  behöva	  skriva	  ut	  fullständiga	  namn	  på	  den	  litteratur	  som	  använts.	  

3.10.4 Intervjuguide 
Enligt	  Ryen	  (2004)	  är	  de	  flesta	  forskare	  överens	  om	  att	  en	  intervjuguide	  ska	  användas	  i	  
mötet	  med	  intervjupersonen.	  Graden	  av	  förhandsstrukturering	  i	  intervjuguiden	  menar	  Ryen	  
(2004)	  beror	  på	  fokus,	  urvalskriterier	  och	  frågeställningar.	  Ingen	  eller	  föga	  struktur	  är	  därför	  
det	  som	  kännetecknar	  klassiska	  etnografiska	  intervjuer,	  menar	  Ryen	  (2004).	  	  

Det	  finns	  dock	  tydliga	  argument	  för	  en	  strikt	  förhandsstruktur.	  Vet	  forskaren	  på	  förhand	  
viktiga	  aspekter	  som	  måste	  fångas	  upp	  för	  undersökningens	  frågeställning	  är	  det	  inget	  som	  
hindrar	  att	  forskaren	  planerar	  hur	  den	  informationen	  ska	  samlas	  in	  (Ryen,	  2004).	  En	  struktur	  
hindrar	  också	  att	  materialet	  snedvrids	  genom	  förhållanden	  som	  minskar	  reliabiliteten	  och	  
validiteten,	  menar	  Ryen	  (2004).	  

Enligt	  Bryman	  (2011)	  finns	  det	  råd	  som	  kan	  följas	  vid	  en	  utformning	  av	  intervjuguide	  

• Skapa	  ett	  visst	  mått	  av	  ordning	  i	  de	  teman	  som	  är	  aktuella,	  kronologisk	  ordning	  i	  
guiden	  

• Utforma	  intervjufrågor	  som	  understödjer	  att	  svara	  på	  undersökningens	  
frågeställningar	  

• Använd	  ett	  förståeligt	  språk	  som	  passar	  intervjupersonerna	  
• Ställ	  inga	  ledande	  frågor	  
• Notera	  bakgrundsfakta	  om	  intervjupersonen,	  befattning,	  erfarenhet	  etc	  

Val:	  

Frågeställningarna	  är	  uppbyggda	  utifrån	  examensarbetets	  syfte	  om	  vilka	  faktorer	  som	  krävs	  
för	  en	  lyckad	  implementering	  av	  ett	  förbättringsprogram	  i	  en	  organisation.	  Utifrån	  teori	  som	  
beskrivs	  i	  kapitel	  2	  har	  författaren	  valt	  intervjuteman	  som	  presenteras	  utifrån	  rubrikerna	  
från	  teorikapitlet.	  Detta	  beskrivs	  även	  i	  figur	  8	  för	  att	  få	  en	  tydlig	  disposition.	  Utifrån	  dessa	  
intervjuteman	  formulerades	  intervjufrågor	  till	  en	  intervjuguide.	  Frågorna	  granskades	  och	  
testades	  av	  försökspersoner,	  sedan	  bollades	  idéer	  med	  handledare.	  En	  ny	  pilotguide	  gjordes	  
och	  testas	  igen	  på	  nya	  försökspersoner.	  Några	  omformuleringar	  gjordes	  för	  att	  sedan	  
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utmynna	  i	  den	  slutgiltiga	  intervjuguiden.	  Författarens	  tillvägagångssätt	  presenteras	  i	  figur	  
14.	  För	  slutgiltig	  intervjuguide	  se	  bilaga	  A.	  	  

Författaren	  valde	  att	  inte	  ha	  några	  ledande	  frågor	  i	  intervjuguiden.	  Författaren	  noterade	  
erfarenhet	  och	  befattning	  hos	  respondenterna,	  och	  använde	  ett	  förståeligt	  och	  enkelt	  språk.	  
Intervjuguiden	  skickades	  till	  respondenterna	  innan	  intervju	  för	  att	  de	  skulle	  känna	  sig	  väl	  
förberedda.	  	  

	  

Figur	  14.	  Tillvägagångssätt	  av	  utformning	  av	  intervjuguide.	  

	  

 

3.11 Urval och avgränsningar för intervjuer 
Vanligen	  väljer	  forskaren	  en	  frågeställning	  först,	  och	  letar	  sedan	  upp	  lämplig	  miljö	  för	  att	  
bedriva	  datainsamling,	  för	  att	  kunna	  besvara	  frågeställningen,	  enligt	  Ryen	  (2004).	  Forskaren	  
måste	  formellt	  få	  tillgång	  till	  intervjupersonen	  om	  det	  rör	  sig	  om	  en	  intervju.	  Det	  kan	  i	  första	  
skedet	  röra	  sig	  om	  att	  välja	  typ	  av	  organisation,	  för	  att	  sedan	  ringa	  in	  de	  enskilda	  
intervjupersonerna.	  Forskaren	  måste	  också	  ta	  kontakt	  med	  den	  person	  och	  avtala	  plats	  där	  
intervjuerna	  ska	  utföras,	  menar	  Ryen(2004).	  

Bryman	  (2011)	  rekommenderar	  att	  forskaren	  använder	  sig	  av	  målinriktat	  urval	  i	  en	  kvalitativ	  
intervju.	  Detta	  är	  en	  samplingsteknik	  som	  är	  strategisk	  då	  forskaren	  försöker	  att	  skapa	  
kongruens	  mellan	  frågeställning	  och	  urval.	  Här	  väljer	  forskaren	  intervjupersoner	  som	  är	  
relevanta	  för	  frågeställningen,	  menar	  Bryman	  (2011).	  	  

Val:	  

En	  avgränsning	  som	  gjordes	  för	  undersökningen	  var	  att	  fastställa	  antalet	  intervjuer	  till	  fem	  
stycken	  eftersom	  detta	  kan	  anses	  rimligt	  för	  examensarbetets	  omfattning.	  De	  organisationer	  
som	  skulle	  undersökas	  skulle	  vara	  större	  företag	  som	  har	  producerande	  tillverkning	  och	  ha	  
global	  verksamhet.	  Denna	  typ	  av	  organisation	  kan	  anses	  som	  att	  ofta	  vara	  representativa	  
med	  att	  arbeta	  framstående	  med	  förbättringsprogram.	  Ett	  undantag	  gjordes	  när	  en	  intervju	  
genomfördes	  med	  en	  respondent	  från	  Chalmers	  Professional	  Education.	  Detta	  gjordes	  för	  att	  
författaren	  ville	  ha	  med	  en	  specialist	  inom	  implementering	  av	  förbättringsprogram	  som	  har	  
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erfarenhet	  från	  flera	  olika	  tillverkande	  industrier.	  För	  val	  och	  valmöjligheter	  som	  författaren	  
arbetade	  utifrån	  se	  tabell	  4,	  vilken	  typ	  av	  organisation,	  storlek	  på	  organisationen,	  typ	  av	  
verksamhet,	  roller,	  etc.	  

Urvalsparametrar	   Valmöjligheter	   Val	  
Organisation	   Privat	  

Offentlig	  
Kommunal	  
Skola	  

Privat	  

Storlek	   Små	  företag	  
Medelstora	  företag	  	  
Stora	  globala	  företag	  

Stora	  globala	  företag	  

Producerande	  
verksamhet	  

Tillverkande	  industri	  
Tjänsteverksamhet	  

Tillverkande	  industri	  

Roller	   Medarbetare	  
Chefer	  
Stabsfunktioner	  
	  

Chefer	  
Stabsfunktioner	  

Händelser	   Daglig	  användning	  av	  
förbättringsprogram	  
Delvis	  användning	  av	  
förbättringsprogram	  
Ingen	  användning	  av	  
förbättringsprogram	  

Daglig	  användning	  av	  
förbättringsprogram	  
	  

Processer	   Att	  fatta	  beslut	  inom	  
förbättringsprogram,	  
implementering	  av	  
förbättringsprogram,	  erfarenhet	  
av	  förbättringsprogram	  
Brukare	  av	  förbättringsprogram,	  
ingen	  beslutanderätt	  

Att	  fatta	  beslut	  inom	  
förbättringsprogram,	  
implementering	  av	  
förbättringsprogram,	  erfarenhet	  
av	  förbättringsprogram	  

Erfarenhet	   Liten	  erfarenhet	  
Flera	  års	  erfarenhet	  

Flera	  års	  erfarenhet	  >	  1	  år	  

Antal	  intervjuer	   Rimligt	  för	  15hp	   5	  st	  
Tabell	  4.	  Val	  och	  valmöjligheter	  som	  författaren	  haft.	  

	  

3.12 Genomförande av intervjuer 
För	  att	  författaren	  ska	  kunna	  koncentrera	  sig	  på	  intervjun	  och	  vara	  uppmärksam	  på	  
dynamiken	  i	  den,	  är	  det	  vanligt	  att	  spela	  in	  intervjun	  på	  något	  sätt,	  enligt	  Kvale	  (1997).	  
Nackdelar	  med	  endast	  ljudupptagning,	  menar	  Kvale	  (1997),	  är	  att	  den	  inte	  innehåller	  några	  
visuella	  aspekter	  av	  kroppsspråk	  och	  ansiktsuttryck.	  En	  förutsättning	  som	  ska	  ställas	  som	  
krav	  är	  att	  ljudkvalitén	  är	  god	  på	  inspelningen,	  enligt	  Kvale	  (1997).	  	  

Att	  försäkra	  sig	  om	  en	  ljudinspelnings	  validitet	  är	  mer	  komplicerat	  än	  att	  försäkra	  sig	  om	  
dess	  reliabilitet,	  menar	  Kvale	  (1997).	  Detta	  för	  att	  författaren	  sedan	  gör	  en	  utskrift	  som	  
innefattar	  att	  översätta	  från	  talspråk	  till	  författarens	  egen	  uppsättning	  av	  regler	  i	  skriftspråk	  
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menar	  Kvale	  (1997).	  Genom	  att	  ge	  samtalet	  en	  litterär	  stil	  blir	  det	  lättare	  att	  förmedla	  
meningen	  i	  intervjupersonens	  berättelse	  till	  läsaren,	  enligt	  Kvale	  (1997).	  

En	  grundregel	  inom	  kvalitativa	  intervjuer	  är,	  enligt	  Ryen	  (2004),	  att	  författaren	  tar	  kontakt	  
med	  respondenten,	  där	  författaren	  beskriver	  syftet	  med	  undersökningen	  innan	  intervju	  sker.	  

Val:	  

Det	  första	  författaren	  gjorde	  var	  att	  identifiera	  roller	  eller	  befattningar	  på	  de	  olika	  företagen,	  
eftersom	  befattningstitlar	  heter	  olika	  men	  kan	  ha	  en	  liknande	  betydelse	  i	  olika	  
organisationer.	  Efter	  att	  ha	  identifierat	  rollerna,	  genom	  att	  ställa	  frågor	  i	  receptioner	  efter	  
förbättringschefer,	  six	  sigmabefattningar	  eller	  leankoordinatorer	  fick	  författaren	  fram	  
lämpliga	  respondenter	  med	  rätt	  erfarenhet	  inom	  de	  förslagna	  organisationerna	  (se	  tabell	  5).	  	  

Efter	  detta	  tog	  författaren	  kontakt	  med	  det	  urval	  av	  potentiella	  respondenter	  via	  e-‐post	  och	  
telefon.	  Författaren	  angav	  tydligt	  syftet	  med	  examensarbetet	  och	  varför	  författaren	  ville	  att	  
just	  de	  skulle	  medverka	  i	  undersökningen.	  Alla	  svarade	  ja	  till	  medverkan.	  Plats	  och	  tid	  för	  
intervjun	  bestämdes.	  Intervjuguiden	  skickades	  med	  e-‐post	  till	  intervjupersonerna	  innan	  
intervjun	  för	  att	  de	  skulle	  kunna	  känna	  sig	  förtrogna	  med	  intervjuteman,	  och	  om	  det	  var	  
några	  frågor	  som	  vara	  svåra	  att	  förstå.	  Tid	  för	  intervju	  bokandes	  och	  intervjuerna	  ägde	  rum	  
mellan	  den	  20/2	  och	  4/3	  2013.	  Alla	  intervjuer	  tog	  cirka	  45-‐60	  min	  och	  utfördes	  på	  kontor,	  
grupp-‐	  eller	  konferensrum	  i	  Sundsvall,	  Östersund	  och	  Stockholm	  beroende	  på	  var	  
organisationen	  har	  sin	  verksamhet.	  Kontor,	  grupp-‐	  eller	  konferensrum	  kan	  anses	  som	  
respondenternas	  naturliga	  miljö	  som	  de	  är	  vana	  att	  vara	  i	  och	  känner	  sig	  trygga	  i.	  

Tabell	  5.	  Identifierade	  respondenter.	  

Författaren	  valde	  att	  göra	  en	  ljudupptagning	  av	  intervjuerna	  då	  en	  filmning	  kan	  komma	  att	  
påverka	  respondenterna	  och	  göra	  dem	  nervösa,	  enligt	  Ryen	  (2004).	  Intervjuerna	  spelades	  in	  
med	  en	  mobiltelefon	  av	  märket	  Samsung	  Nexus.	  Till	  detta	  användes	  applikationen	  Sound	  
Recorder.	  Ljudfilerna	  skickades	  över	  till	  dator	  och	  transkriberades	  ordagrant	  till	  word	  .docx	  
filer.	  Respondenterna	  identifieras	  som	  R1-‐R5	  eftersom	  några	  av	  respondenterna	  ville	  vara	  
”anonyma”.	  Med	  anonym	  menas	  att	  författaren	  bara	  har	  publicerat	  företag,	  ort	  och	  
befattning	  enligt	  överenskommelse	  med	  respondenterna.	  

	   	  

Företag	   Respondent/	  Roller	  eller	  befattning	  
AlfaLaval	   Projektledare	  Six	  Sigma	  BlackBelt	  
AkzoNobel	   Förbättringschef	  
AkzoNobel	   Förbättringskoordinator	  
Chalmers	  Professional	  Education	   Lärare,	  Lean	  &	  Verksamhetsutveckling	  
Ericsson	   Linjechef	  R&D	  
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3.13 Analysmetod 
För	  att	  analysera	  intervjuer	  kan	  forskaren	  använda	  sig	  av	  flera	  olika	  tekniker,	  enligt	  Kvale	  
(1997).	  	  

Meningskoncentrering:	  när	  meningar	  som	  intervjupersonen	  uttryckt	  formuleras	  mer	  koncist,	  
långa	  uttalanden	  blir	  kortare	  och	  får	  en	  mer	  koncentrerad	  innebörd.	  

Meningskategorisering:	  innebär	  att	  intervjun	  kodas	  i	  kategorier,	  långa	  uttalanden	  
kategoriseras	  och	  anges	  om	  de	  förekommer	  samt	  hur	  ofta.	  

Narrativ	  strukturering:	  intervjutexten	  organiseras	  tidsenligt	  och	  socialt	  för	  att	  avslöja	  sin	  
mening.	  

Ad-‐hoc:	  flera	  metoder	  och	  tekniker	  används	  för	  att	  skapa	  mening	  till	  materialet.	  Kan	  
presenteras	  på	  flera	  olika	  sätt;	  ord,	  siffror,	  figurer	  och	  flödesscheman,	  eller	  kombinationer	  
av	  flera.	  

Val:	  

Alla	  intervjuer	  transkriberades	  ordagrant.	  Efter	  transkriberingen	  översattes	  de	  från	  talspråk	  
till	  skriftspråk,	  för	  att	  kunna	  förmedla	  respondentens	  mening	  i	  intervjun.	  Författaren	  valde	  
att	  analysera	  intervjuerna	  utifrån	  Ad-‐hoc	  och	  meningskoncentrering.	  Detta	  för	  att	  på	  ett	  bra	  
sätt	  kunna	  redovisa	  resultatet	  och	  sammanfatta	  stora	  mängder	  intervjudata	  på	  ett	  
överskådligt	  sätt.	  

Litteraturanalysen	  utfördes	  genom	  att	  leta	  faktorer	  som	  krävs	  för	  en	  lyckad	  implementering	  
av	  ett	  förbättringsprogram	  i	  en	  organisation	  och	  sammanställa	  dessa.	  Sammanställningen	  
utgick	  ifrån	  dels	  tabeller	  och	  forskning	  som	  litteraturanalysen	  gav,	  dels	  tolkning	  som	  
författaren	  kunde	  göra	  utifrån	  den	  litteraturen	  L1-‐L7.	  Sedan	  analyserades	  detta	  och	  
författaren	  gjorde	  ett	  aktivt	  val	  att	  presentera	  de	  tio	  av	  faktorerna	  som	  undersökningen	  
visade	  ha	  störst	  betydelse.	  Valet	  av	  att	  presentera	  tio	  faktorer	  kan	  motiveras	  av	  
omfattningen	  av	  undersökningen.	  Det	  fanns	  många	  faktorer	  som	  hade	  samma	  mening	  men	  
beskrevs	  på	  lite	  olika	  sätt	  mellan	  L1-‐L7.	  	  

Resultat	  kapitel	  4	  och	  analyskapitel	  5	  valde	  författaren	  att	  presentera	  utifrån	  de	  rubriker	  
som	  återfinns	  i	  frågeguiden	  (se	  bilaga	  A).	  Detta	  för	  att	  det	  ska	  finnas	  en	  struktur	  genom	  
examensarbetet.	  Slutsatser	  i	  kapitel	  6	  presenteras	  utifrån	  syftet	  och	  de	  frågeställningar	  som	  
introducerades	  i	  inledningen	  kapitel	  1.	  	  

	  

3.14 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Validitet	  är	  ett	  av	  de	  viktigaste	  forskningskriterierna	  enligt	  Bryman	  (2011).	  Validiteten	  avser	  
att	  ge	  svar	  på	  om	  undersökningen	  är	  meningsfull;	  tillförlitlighet	  har	  uppnåtts	  i	  
undersökningen	  och	  forskaren	  har	  mätt	  det	  forskaren	  avsett	  att	  mäta	  (Wedin	  &	  Sandell,	  
2004).	  Validiteten	  kan	  delas	  in	  i	  olika	  former	  av	  mätningsvaliditet	  som	  utformats	  i	  syfte	  att	  
mäta	  att	  ett	  begrepp	  verkligen	  mäter	  just	  det	  begreppet	  avser,	  enligt	  Bryman	  (2011).	  

Den	  interna	  validiteten	  anses	  vara	  ett	  mått	  på	  att	  tolkningen	  av	  undersökningen	  som	  gjorts	  
är	  den	  enda	  rimliga,	  enligt	  Wedin	  och	  Sandell	  (2004).	  Bryman	  (2011)	  beskriver	  den	  interna	  
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validiteten	  som	  huruvida	  en	  slutsats	  som	  rymmer	  en	  kausal	  förbindelse	  mellan	  två	  variabler	  
är	  hållbara	  eller	  inte,	  där	  forskarens	  roll	  blir	  att	  avvisa	  alla	  potentiella	  hot	  mot	  dessa	  
påståenden.	  

Den	  externa	  validiteten	  är	  undersökningens	  generaliserbarhet	  enligt	  Wedin	  och	  Sandell	  
(2004).	  Ryen	  (2004)	  beskriver	  den	  externa	  validiteten	  som	  ett	  mått	  på	  om	  ett	  visst	  
orsakssammanhang	  gäller	  i	  andra	  omgivningar.	  

Ekologisk	  validitet	  handlar	  om	  huruvida	  resultat	  är	  tillämpliga	  i	  människors	  vardag	  i	  dess	  
naturliga	  sociala	  miljöer,	  enligt	  Bryman	  (2011).	  

Reliabilitet	  är	  tillförlitligheten	  på	  undersökningen	  om	  den	  görs	  på	  nytt,	  och	  förmågan	  att	  
mäta	  på	  rätt	  sätt.	  Om	  undersökningen	  påverkas	  av	  slumpmässiga	  eller	  tillfälliga	  betingelser,	  
enligt	  Bryman	  (2011).	  

I	  kvalitativa	  undersökningar	  är	  det	  svårt	  med	  både	  validitet	  och	  reliabilitet	  och	  det	  
uppkommer	  kritik	  mot	  dessa	  kvalitetskriterier	  validitet	  och	  reliabilitet,	  av	  kvalitativa	  forskare	  
enligt	  Ryen	  (2004).	  Detta	  beror	  till	  stor	  del	  på	  att	  kvalitativa	  undersökningar	  innehåller	  
tolkningar	  och	  inte	  numeriska	  värden.	  I	  kvalitativ	  forskning	  menar	  Wedin	  och	  Sandell	  (2004)	  
att	  det	  är	  svårt	  att	  förutbestämma	  kriterier	  för	  hur	  en	  tolkning	  ska	  värderas.	  

Bryman	  (2011)	  beskriver	  att	  både	  reliabilitet	  och	  validitet	  redogör	  för	  hur	  pass	  
tillfredställande	  och	  noggrann	  undersökningen	  är,	  och	  det	  är	  av	  uppenbart	  stort	  intresse	  i	  all	  
forskning.	  Extern	  validitet	  kan	  vara	  av	  relevans	  för	  kvalitativ	  forskning	  och	  ekologisk	  validitet	  
verkar	  vara	  relevant	  för	  både	  kvantitativ	  och	  kvalitativ	  forskning.	  	  

Bryman	  (2011)	  beskriver	  att	  i	  kvalitativ	  forskning	  kan	  följande	  kvalitetskriterier	  användas	  
istället	  för	  validitet	  och	  reliabilitet:	  	  

• Trovärdighet	  (internvaliditet),	  hur	  troliga	  och	  sannolika	  resultaten	  är	  
• Överförbarhet	  (externvaliditet),	  om	  resultaten	  kan	  tillämpas	  i	  andra	  kontexter	  
• Pålitlighet	  (reliabilitet),	  kan	  forskaren	  få	  likartade	  resultat	  vi	  ett	  annat	  tillfälle	  
• Konfirmering	  (objektivitet),	  har	  forskaren	  haft	  kontroll	  över	  sina	  egna	  värderingar	  så	  

de	  inte	  påverkat	  resultatet	  
	  

Val:	  

I	  detta	  examensarbete	  har	  författaren	  utfört	  både	  intervjuer	  och	  litteraturstudier	  för	  att	  
kunna	  besvara	  syftet	  med	  undersökningen	  och	  för	  att	  stärka	  att	  trovärdigheten	  
(internvaliditet).	  Intervjuguiden	  har	  byggts	  upp	  utifrån	  den	  teori	  som	  presenterats	  i	  kapitel	  2.	  
Respondenterna	  har	  svarat	  noggrant	  på	  frågorna	  och	  författaren	  har	  på	  så	  sätt	  fått	  tillgång	  
till	  en	  stor	  mängd	  verbal	  data.	  Respondenterna	  har	  varit	  trovärdiga	  i	  sina	  svar	  eftersom	  
deras	  erfarenhet	  och	  kunskap	  om	  förbättringsprogram	  kan	  anses	  som	  stor	  när	  de	  alla	  har	  
mellan	  1	  till	  15	  års	  erfarenhet	  av	  förbättringsprogram.	  Detta	  har	  kompletterats	  med	  
litteraturstudier	  för	  att	  öka	  trovärdigheten.	  	  	  

Överförbarheten	  (externvaliditet)	  är	  begränsad	  till	  totalt	  tolv	  undersökningsobjekt,	  fem	  
intervjuer	  och	  sju	  litteraturgranskningar.	  Detta	  gör	  det	  svårt	  att	  avgöra	  om	  resultatet	  skulle	  
gå	  att	  tillämpa	  i	  andra	  kontexter.	  För	  att	  öka	  överförbarheten	  har	  författaren	  försökt	  att	  
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använda	  sig	  av	  respondenter	  med	  stor	  erfarenhet,	  och	  från	  olika	  organisationer.	  
Respondenterna	  har	  även	  tagit	  del	  av	  det	  transkriberade	  materialet	  för	  att	  säkerställa	  att	  
författaren	  inte	  påverkat	  det.	  I	  litteraturstudierna	  har	  författaren	  valt	  olika	  författare	  och	  
olika	  förbättringsprogram	  för	  att	  förstärka	  generaliserbarheten.	  	  	  

Pålitligheten	  (reliabilitet)	  avser	  ifall	  samma	  frågor	  skulle	  ställas	  till	  samma	  personer	  eller	  
personer	  med	  liknande	  befattning.	  Vid	  liknande	  omständigheter	  är	  det	  troligt	  att	  samma	  
meningsinnehåll	  komma	  ur	  svaren.	  Exakt	  samma	  ord	  från	  samma	  intervjupersoner	  tror	  
författaren	  inte	  heller	  skulle	  uppkomma	  om	  detta	  gjordes	  på	  nytt.	  Om	  frågorna	  skulle	  ställas	  
till	  andra	  respondenter	  med	  liknande	  erfarenhet,	  men	  från	  andra	  organisationer,	  anser	  
författaren	  att	  det	  är	  mycket	  troligt	  att	  ett	  liknande	  meningsinnehåll	  skulle	  uppkomma.	  För	  
att	  öka	  pålitligheten	  har	  författaren	  tagit	  del	  av	  flera	  olika	  källor	  för	  att	  söka	  kunskap	  om	  
olika	  förbättringsprogram,	  och	  faktorer	  för	  en	  lyckad	  implementering	  av	  dessa,	  så	  som	  
Manville	  et	  al.	  (2012)	  beskriver	  faktorer	  för	  Lean	  Six	  Sigma,	  Laureani	  och	  Antony	  (2012)	  
beskriver	  Lean	  Sigma,	  Seetharaman	  et	  al.	  (2006)	  beskriver	  faktorer	  för	  TQM.	  

Konfirmeringen	  (objektivitet).	  Författaren	  har	  varit	  medveten	  om	  sin	  egen	  förförståelse	  och	  
medveten	  om	  att	  detta	  skulle	  kunna	  påverka	  resultatet	  men	  har	  haft	  ett	  objektivt	  synsätt	  vid	  
intervjuerna	  och	  strävat	  efter	  att	  inte	  påverka	  utfallet.	  Författaren	  har	  försökt	  att	  inte	  
påverka	  resultatet	  medvetet	  men	  har	  försökt	  att	  uppnå	  samma	  sinneslag	  vid	  alla	  
intervjuerna	  och	  fört	  en	  vetenskaplig	  framtoning.	  För	  att	  stärka	  detta	  har	  intervjuguiden	  
skickats	  ut	  i	  förväg	  till	  respondenterna	  samt	  att	  intervjuerna	  har	  utförts	  på	  en	  bekväm	  och	  
naturlig	  miljö	  för	  respondenterna.	  
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4 Resultat 
I	  detta	  kapitel	  beskrivs	  det	  resultat	  som	  undersökningen	  har	  fått	  fram	  genom	  intervjuer	  och	  
litteraturundersökning.	  

4.1 Empiri från intervjuerna 
För	  rådatasammanställning	  av	  intervjuerna	  se	  bilaga	  B.	  Respondenterna	  betecknas	  som	  R1-‐
R5.	  Det	  är	  presenterat	  utifrån	  intervjuguidens	  fyra	  teman	  förbättringsprogram,	  
implementering,	  typ	  av	  införande	  och	  framgångsfaktorer.	  

4.1.1 Förbättringsprogram 
Kan	  du	  beskriva	  vad	  du	  inkluderar	  i	  ordet	  förbättringsprogram?	  

Alla	  fem	  respondenter	  är	  överens	  om	  att	  förbättringsprogram	  är	  ett	  strukturerat	  sätt	  att	  
arbeta	  på	  för	  att	  uppnå	  förbättring,	  genom	  att	  förbättringsprogram	  bygger	  på	  ständiga	  
förbättringar	  oavsett	  vilken	  metodik	  som	  används.	  R1	  och	  R2	  påtalar	  även	  vikten	  av	  
delaktighet	  av	  både	  ledare	  och	  medarbetare	  i	  förbättringsprogram.	  R3	  och	  R5	  påtalar	  att	  
arbeta	  med	  ständiga	  förbättringar.	  R2	  anser	  att	  tydligt	  mål,	  utbildning	  och	  information	  ska	  
finnas	  med	  i	  förbättringsprogrammet.	  	  

Vad	  anser	  du	  att	  ett	  förbättringsprogram	  ska	  bygga	  på?	  

R1,	  R2,	  R3	  och	  R4	  beskriver	  alla	  att	  ett	  förbättringsprogram	  ska	  bygga	  på	  engagerat	  
ledarskap	  för	  att	  lyckas	  med	  att	  kunna	  arbeta	  med	  förbättringsprogram	  inom	  
organisationen.	  	  R1,	  R2	  och	  R3	  anser	  att	  förbättringsprogram	  ska	  bygga	  på	  delaktighet	  av	  
medarbetare	  och	  ledare.	  R1	  och	  R3	  betonar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  rätt	  förutsättningar	  skapas	  i	  
form	  av	  rätt	  resurser	  så	  som	  tid,	  ansvarsutrymme	  etc.	  R2	  och	  R5	  betonar	  vikten	  av	  struktur	  
av	  arbetssätt.	  R2	  är	  den	  enda	  som	  menar	  att	  förbättringsprogram	  ska	  bygga	  på	  uppföljning	  
och	  utvärdering.	  

Vilka	  kriterier	  anser	  du	  ska	  ligga	  till	  grund	  för	  implementering	  av	  ett	  förbättringsprogram?	  

När	  det	  gäller	  kriterier	  som	  ska	  ligga	  till	  grund	  för	  en	  implementering	  av	  ett	  
förbättringsprogram	  är	  R2,	  R3	  och	  R4	  överens	  om	  att	  det	  måste	  finnas	  en	  vilja	  att	  förändras.	  
R1	  och	  R2	  pratar	  också	  om	  att	  det	  måste	  finns	  ett	  behov	  av	  förändring	  inom	  organisationen.	  
R1	  och	  R5	  att	  det	  kan	  vara	  att	  få	  en	  förbättrad	  kundnöjdhet	  eller	  kvalitetsförbättring.	  R2	  
talar	  återigen	  om	  utbildning,	  information,	  tydliga	  mål,	  engagemang	  och	  delaktighet	  av	  
medarbetare	  och	  ledare.	  R5	  poängterar	  vikten	  av	  att	  det	  enda	  kriteriet	  som	  inte	  får	  ligga	  till	  
grund	  för	  en	  implementering	  av	  ett	  förbättringsprogram	  är	  avsikten	  att	  göra	  nedskärningar	  
och	  säga	  upp	  personal.	  	  

4.1.2 Implementering 

Introduktionsfas	  
Är	  ledningens	  stöd	  viktigt	  vid	  en	  implementering?	  Varför?	  

Alla	  fem	  respondenter	  anser	  att	  ledningens	  stöd	  är	  viktigt	  för	  att	  lyckas	  med	  en	  
implementering	  av	  ett	  förbättringsprogram.	  R2,	  R3	  och	  R5	  beskriver	  på	  olika	  sätt	  att	  det	  är	  
av	  stor	  vikt	  att	  ledningen	  måste	  efterfråga	  och	  göra	  uppföljning.	  R2	  och	  R4	  betonar	  vikten	  av	  
att	  ledningen	  måste	  prioritera	  arbetet	  med	  förbättringsprogram	  gentemot	  andra	  
arbetsuppgifter	  som	  uppstår	  i	  verksamheten.	  R1	  beskriver	  att	  ledningen	  är	  de	  som	  skapar	  
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förutsättningarna.	  R3	  beskriver	  att	  ledningen	  måste	  visa	  handlingskraft	  om	  det	  inte	  
efterföljs.	  

Hur	  anser	  du	  att	  arbetet	  med	  att	  implementera	  ett	  förbättringsprogram	  ska	  förankras	  hos	  
ledningen?	  

Alla	  fem	  respondenter	  anser	  att	  ledningen	  måste	  planera	  och	  tillhandahålla	  resurser.	  R1	  och	  
R2	  anser	  att	  det	  måste	  förankras	  tydliga	  mål	  med	  implementeringen.	  R3	  och	  R5	  anser	  att	  
initiativet	  ska	  komma	  från	  medarbetarna	  men	  ramarna	  och	  besluten	  tas	  av	  ledningen.	  

Vilka	  krav/	  förväntningar	  kan	  ställas	  på	  en	  implementering	  av	  förbättringsprogram?	  

R1,	  R2	  och	  R5	  anser	  att	  de	  krav	  som	  kan	  ställas	  på	  en	  implementering	  är	  att	  det	  ges	  
utbildning	  och	  information.	  R3	  och	  R4	  betonar	  vikten	  av	  engagerat	  ledarskap	  som	  coachar,	  
efterfrågar	  och	  följer	  upp.	  R5	  betonar	  vikten	  av	  resurser	  i	  form	  av	  tid,	  pengar	  och	  
engagemang.	  

Försöksfas	  
Vad	  anser	  du	  är	  avgörande	  när	  ett	  förbättringsprogram	  ska	  anpassas	  till	  den	  egna	  
verksamheten?	  

R2	  och	  R4	  anser	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  välja	  ett	  koncept	  för	  den	  egna	  verksamheten	  när	  ett	  
förbättringsprogram	  ska	  anpassas	  till	  den	  egna	  verksamheten.	  R3	  anser	  att	  det	  bara	  är	  en	  
fråga	  om	  delaktighet	  av	  medarbetare	  och	  ledare	  som	  gemensamt	  formar	  
förbättringsprogrammet	  till	  den	  egna	  verksamheten.	  R5	  anser	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  följa	  den	  
metodik	  organisationen	  kommit	  överens	  om	  att	  arbeta	  med	  oavsett	  problemets	  storlek.	  R1	  
passade	  på	  frågan.	  

Är	  det	  viktigt	  att	  kommunicera	  ”goda	  exempel”?	  Varför?	  

Alla	  fem	  respondenter	  är	  övertygade	  om	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  kommunicera	  goda	  exempel	  
inte	  bara	  under	  en	  implementering.	  Respondenterna	  svarar	  olika	  om	  varför	  det	  är	  viktigt	  att	  
kommunicera	  goda	  exempel.	  R1	  för	  att	  visa	  de	  som	  använder	  rätt	  metodik	  och	  skapa	  
nyfikenhet.	  R2	  för	  att	  skapa	  långsiktighet.	  R3	  visa	  att	  det	  går	  att	  lyckas.	  R4	  för	  att	  visa	  på	  
nyttan	  med	  arbetet.	  R5	  för	  att	  inte	  behöva	  gå	  igenom	  samma	  misstag	  två	  gånger.	  

Hur	  ska	  ”goda	  exempel”	  kommuniceras?	  Dåliga?	  

R1,	  R3	  och	  R4	  anser	  att	  man	  ska	  ta	  alla	  tillfällen	  i	  akt	  och	  vara	  så	  transparent	  som	  det	  går	  i	  
kommunikationen,	  för	  att	  visa	  på	  hur	  de	  goda	  exemplen	  kommuniceras	  ut.	  R2	  använder	  sig	  
av	  event	  ”lean	  avslut”	  där	  varje	  team	  får	  presentera	  sina	  genomförda	  förbättringar.	  R5	  
använder	  också	  typ	  av	  event	  samt	  möten	  och	  global	  intranätslösning.	  R5	  påpekar	  att	  de	  även	  
kommunicerar	  på	  en	  del	  mindre	  lyckade	  genomförda	  förbättringar	  för	  att	  andra	  inom	  
organisationen	  ska	  kunna	  ta	  lärdom	  av	  detta	  och	  inte	  behöva	  upprepa	  samma	  misstag.	  

Införandefas	  
Vilka	  delar	  är	  viktiga	  att	  ha	  med	  i	  en	  planering	  inför	  ett	  införande?	  

Respondenterna	  är	  oense	  i	  frågeställningen	  om	  vilka	  delar	  som	  är	  viktiga	  att	  ha	  med	  sig	  i	  en	  
planering	  inför	  en	  implementering.	  R1	  betonar	  vikten	  av	  att	  ha	  rätt	  resurser	  avsatta	  och	  att	  
svara	  upp	  mot	  förväntningar	  på	  de	  roller	  som	  finns.	  R2	  beskriver	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  se	  på	  
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de	  egna	  förutsättningarna	  inom	  organisationen	  och	  att	  prioritering	  sker	  gentemot	  övrig	  
verksamhet.	  R3	  betonar	  att	  visionen	  och	  målet	  är	  det	  viktigaste.	  R4	  anser	  att	  förståelse	  är	  
viktigt.	  R5	  betonar	  vikten	  av	  att	  planera	  in	  utbildning	  och	  olika	  typer	  av	  utbildning,	  samt	  att	  
organisationen	  måste	  vara	  mogen	  och	  mottaglig	  för	  feedback.	  

Vad	  anser	  du	  är	  kritiskt	  för	  att	  lyckas	  bra	  med	  en	  implementering	  vid	  första	  försöket?	  

Alla	  fem	  respondenterna	  svarar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  stå	  fast	  vid	  metodiken,	  det	  som	  har	  
bestämts	  ska	  gälla.	  R1,	  R4	  och	  R5	  betonar	  alla	  vikten	  att	  ha	  engagerade	  chefer	  och	  ledare,	  
även	  mellanchefer.	  R5	  betonar	  också	  vikten	  av	  utbildning	  och	  tid.	  R2	  påpekar	  vikten	  av	  att	  
ha	  tydliga	  mål	  med	  implementeringen.	  

Vad	  gör	  att	  en	  del	  misslyckas?	  

Att	  en	  del	  misslyckas	  beror,	  tror	  R1,	  R2,	  R3	  och	  R4,	  att	  de	  ger	  upp	  för	  tidigt	  eller	  saknar	  
tålamod	  och	  uthållighet.	  R1	  belyser	  att	  många	  har	  för	  stora	  krav	  på	  kort	  sikt.	  R2,	  R3,	  R4	  och	  
R5	  betonar	  vikten	  av	  att	  ledningen	  måste	  efterfråga,	  prioritera	  arbetet	  och	  följa	  upp.	  R5	  
betonar	  att	  det	  ofta	  läggs	  för	  lite	  tid	  på	  utbildning.	  

Expansionsfas	  
Är	  det	  viktigt	  att	  hela	  organisationen	  är	  med	  i	  en	  implementering	  av	  ett	  
förbättringsprogram?	  Varför?	  

Respondenterna	  är	  inte	  överens	  i	  frågan	  om	  det	  är	  viktigt	  att	  hela	  organisationen	  är	  med	  i	  en	  
implementering	  av	  ett	  förbättringsprogram.	  R1	  och	  R2	  svarar	  nja.	  Respondent	  R3	  och	  R5	  
svarar	  ja	  och	  R4	  nej.	  R1,	  R2	  och	  R4	  beskriver	  att	  det	  går	  att	  starta	  upp	  i	  vissa	  avgränsade	  
områden	  av	  organisationen.	  Där	  anser	  R4	  att	  det	  går	  att	  köra	  bara	  i	  en	  del	  av	  organisationen,	  
hela	  behöver	  inte	  vara	  med.	  Samtidigt	  betonar	  R1	  att	  om	  man	  ska	  nå	  full	  effekt	  bör	  detta	  
gälla	  hela	  organisationen.	  R3	  och	  R5	  betonar	  vikten	  av	  att	  alla	  måste	  förstå	  och	  vara	  med	  
och	  bidra	  till	  detta	  för	  att	  det	  ska	  ge	  den	  effekt	  som	  är	  meningen.	  

Hur	  får	  man	  alla	  delaktiga	  i	  en	  implementering	  av	  ett	  förbättringsprogram?	  

För	  att	  få	  alla	  delaktiga	  i	  en	  implementering	  av	  ett	  förbättringsprogram	  menar	  R1	  och	  R4	  att	  
det	  måste	  bygga	  på	  förståelse	  för	  helheten.	  R2	  och	  R3	  anser	  att	  medarbetarna	  måste	  kunna	  
påverka	  de	  förbättringar	  som	  görs.	  R5	  anser	  att	  det	  måste	  finnas	  lyhördhet	  och	  dialog	  
mellan	  medarbetare	  och	  ledare	  samt	  mellan	  olika	  avdelningar	  eller	  grupper.	  

Hur	  kan	  man	  involvera	  kunder	  och	  leverantörer	  i	  sitt	  förbättringsprogram?	  

För	  att	  involvera	  kunder	  och	  leverantörer	  i	  sitt	  förbättringsprogram	  påtalar	  R1,	  R3,	  R4	  och	  R5	  
det	  måste	  visa	  på	  helheten	  mellan	  verksamhet,	  leverantör	  och	  kund.	  På	  så	  sätt	  engageras	  
underleverantörer	  och	  kunder	  för	  att	  uppnå	  en	  vinna-‐vinna	  situation.	  R2	  betonar	  vikten	  av	  
tät	  kommunikation	  mellan	  berörda	  parter.	  

Integrationsfas	  
Vad	  anser	  du	  är	  avgörande	  när	  ett	  förbättringsprogram	  ska	  bli	  en	  del	  av	  den	  dagliga	  
verksamheten?	  

När	  ett	  förbättringsprogram	  ska	  bli	  en	  naturlig	  del	  av	  det	  dagliga	  arbetet	  betonar	  R1	  och	  R2	  
vikten	  av	  att	  organisationen	  ska	  äga	  förbättringsprogrammet,	  ej	  konsulter.	  R3	  och	  R4	  anser	  
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det	  är	  viktigt	  med	  delaktighet.	  R1	  betonar	  vikten	  av	  engagerade	  ledare	  och	  chefer.	  R1	  och	  R4	  
anser	  också	  att	  utbildning	  för	  att	  känna	  sig	  trygg	  med	  metodiken	  är	  viktigt.	  R5	  beskriver	  att	  
de	  har	  lyckats	  genom	  att	  ha	  en	  strukturerad	  arbetsprocess.	  

Organisationens	  kultur	  och	  förbättringsprogram,	  hur	  anser	  du	  att	  de	  påverkar	  de	  varandra?	  	  

R2,	  R3,	  R4	  och	  R5	  anser	  att	  organisationskulturen	  och	  förbättringsprogram	  påverkar	  
varandra	  väldigt	  mycket.	  R2	  anser	  det	  är	  viktigt	  med	  en	  kultur	  som	  skapar	  delaktighet	  och	  
att	  det	  går	  att	  ifrågasätta.	  R3	  anser	  att	  det	  är	  viktigt	  med	  en	  kultur	  som	  är	  öppen	  för	  nya	  
idéer.	  R4	  anser	  att	  det	  måste	  finnas	  en	  anpassning/samspel	  mellan	  de	  båda.	  R5	  beskriver	  att	  
det	  måste	  vara	  en	  identifiering	  om	  vilka	  vi	  är	  och	  vill	  vara.	  R1	  passar	  på	  frågan.	  

Är	  chefers/ledares	  delaktighet	  i	  förbättringsarbetet	  viktigt?	  Varför?	  

R1,	  R2,	  R3	  och	  R4	  är	  överens	  om	  att	  ledarnas	  delaktighet	  är	  viktig	  i	  förbättringsarbetet	  för	  att	  
det	  ska	  kunna	  bli	  en	  del	  av	  den	  dagliga	  verksamheten.	  R5	  svarar	  nja.	  	  

R1,	  R2,	  R3	  och	  R4	  är	  överens	  om	  att	  ledarna	  måste	  efterfråga	  resultat.	  R5	  anser	  att	  de	  ska	  
visa	  intresse	  och	  efterfråga	  resultat	  men	  medarbetarna	  ska	  vara	  utförare.	  R1	  och	  R4	  anser	  
att	  ledarnas	  roll	  är	  att	  skapa	  förutsättningar	  och	  tillhandahålla	  resurser.	  R4	  anser	  att	  de	  ska	  
utbilda	  i	  metodiken.	  

4.1.3 Typ av införande 
För	  att	  lyckas	  med	  en	  implementering	  ska	  ett	  totalt,	  stegvis	  eller	  implementering	  under	  
befintligt	  koncept	  användas?	  Varför	  ska	  det	  användas?	  

Om	  ett	  totalt,	  stegvis	  eller	  implementering	  under	  befintligt	  koncept	  ska	  användas	  som	  
införande	  varierar	  svaren	  från	  respondenterna	  (se	  tabell	  6).	  R1,	  R2	  och	  R5	  anser	  att	  stegvist	  
införande	  bör	  användas	  på	  något	  sätt	  men	  varför	  det	  ska	  användas	  varierar.	  R3	  och	  R4	  anser	  
att	  det	  beror	  på	  organisation	  och	  förbättringsprogram.	  

Tabell	  6.	  Svar	  från	  respondenterna.	  

4.1.4 Framgångsfaktorer 
Vilka	  framgångsfaktorer	  skulle	  du	  påstå	  är	  de	  viktigaste	  för	  en	  lyckad	  implementering	  av	  ett	  
förbättringsprogram?	  

Som	  framgångsfaktorer	  för	  en	  lyckad	  implementering	  av	  ett	  förbättringsprogram	  betonar	  
R3,	  R4	  och	  R5	  vikten	  av	  ledningens	  engagemang	  för	  att	  lyckas.	  R1,	  R2	  och	  R3	  anser	  att	  det	  
måste	  finnas	  en	  vilja	  till	  att	  implementera	  ett	  förbättringsprogram.	  R2	  och	  R4	  beskriver	  att	  
det	  måste	  finnas	  tydliga	  mål	  med	  varför	  implementeringen	  görs.	  R2	  och	  R5	  beskriver	  att	  det	  
måste	  finnas	  eller	  avsättas	  resurser	  i	  form	  av	  tid	  och	  ekonomi.	  R2	  och	  R4	  nämner	  
kunskap/utbildning	  som	  viktiga	  för	  att	  lyckas	  med	  implementeringen.	  R1	  och	  R4	  beskriver	  att	  
det	  måste	  finnas	  en	  förståelse	  för	  både	  helheten	  och	  varför	  det	  arbetas	  med	  

Respondent	   Typ	  av	  införande	  
R1	   Stegvis	  för	  att	  lära	  och	  bygga	  upp	  kunskap.	  
R2	   Stegvis	  och	  totalt	  i	  kombination.	  Viktigt	  med	  tydlig	  start.	  
R3	   Testat	  alla	  tre,	  vet	  inte	  vilken	  som	  är	  bäst.	  
R4	   Beror	  på	  organisation	  och	  förbättringsprogram.	  
R5	   Stegvis,	  troligast,	  eller	  total	  om	  resurserna	  finns	  men	  måste	  vara	  beredd	  på	  bakslag.	  
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förbättringsprogram.	  R2	  och	  R4	  anser	  att	  uthållighet	  och	  tålamod	  är	  viktiga	  
framgångsfaktorer	  för	  att	  få	  en	  lyckad	  implementering	  (se	  tabell	  7	  för	  sammanställning).	  	  

Respondent	   Framgångsfaktorer	  från	  respondenter	  
3/5	   Engagerad	  ledning	  
3/5	   En	  vilja	  
2/5	   Tydliga	  mål	  
2/5	   Resurser,	  tid,	  pengar	  
2/5	   Kunskap/utbildning	  
2/5	   Förståelse	  
2/5	   Uthållighet	  och	  tålamod	  
1/5	   Visa	  på	  framgång	  för	  både	  medarbetare	  och	  kund	  
1/5	   Arbeta	  med	  avvikelser	  
1/5	   Prioritera	  arbetet	  
1/5	   Delaktighet	  från	  medarbetare	  och	  ledare	  

Tabell	  7.	  Sammanställning	  av	  framgångsfaktorer	  från	  respondenter.	  

	  

4.2 Resultat från litteraturstudier 
Här	  redovisas	  resultat	  från	  litteraturstudierna.	  Resultaten	  som	  redovisas	  är	  författarens	  
sammanställning	  av	  framgångsfaktorer	  från	  litteraturen.	  Figurer	  och	  tabeller	  är	  modifierade	  i	  
form	  av	  översatta	  eller	  sammanställda	  genom	  litteraturanalys	  av	  författaren.	  Följande	  
stycken	  presenteras	  med	  titel	  från	  den	  studerade	  litteraturen.	  

4.2.1 A study into effectiveness of quality management training: A focus on 
tools and critical success factors 

Clegg,	  Rees	  och	  Tichen	  (2010)	  har	  utfört	  en	  undersökning	  för	  att	  undersöka	  hur	  TQM-‐	  
träning	  kan	  utföras	  mer	  effektivt.	  Undersökningen	  bestod	  av	  238	  webbaserade	  frågor	  som	  
täckt	  in	  77	  verktyg	  och	  30	  kritiska	  framgångsfaktorer	  för	  ett	  lyckat	  drifttagande	  av	  TQM.	  I	  
studien	  har	  en	  tiotopp	  lista	  på	  framgångsfaktorer	  för	  drifttagande	  tagits	  fram.	  

L1	   Framgångsfaktorer	  
1	   Processer	  som	  levererar	  varor	  eller	  tjänster	  ska	  ständigt	  förbättras	  
2	   Planeringen	  av	  förbättringsarbete	  måste	  förankras	  hos	  viktiga	  intressenter/ledning	  
3	   Produktionskvoter	  bör	  utformas	  ifrån	  kvalitet,	  inte	  kvantitet	  
4	   Barriärer	  mellan	  avdelningar	  bör	  elimineras	  och	  arbete	  med	  tvärfunktionella	  team	  uppmuntras	  
5	   De	  flesta	  kvalitetsproblem	  kan	  lösas	  med	  enkla	  medel/verktyg	  
6	   Slogans	  och	  ”modespråk”	  ska	  undvikas	  
7	   De	  som	  deltar	  måste	  ges	  erkännande	  och	  uppskattning	  
8	   Det	  måste	  skapas	  en	  miljö	  som	  uppmuntrar	  till	  ständiga	  förbättringar	  
9	   Lös	  rotorsaker	  till	  problem	  inte	  symtomen	  av	  problem	  
10	   Korrekt	  data	  måste	  användas	  för	  att	  verifiera	  framgången	  med	  förbättringsarbetet	  

Tabell	  8.	  Framgångsfaktorer	  för	  lyckat	  drifttagande	  av	  TQM	  (Clegg,	  Rees,	  &	  Tichen,	  2010,	  s.	  199).	  
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4.2.2 Critical success factors for Lean Six Sigma programmes: a view from 
middle management 

Manville,	  Greatbanks,	  Krishnasamy	  och	  Paker	  (2012)	  har	  utfört	  en	  fallstudie	  för	  att	  
undersöka	  användningen	  av	  Lean	  Six	  Sigma	  (LSS)	  i	  en	  organisation.	  Ur	  detta	  har	  man	  tagit	  
fram	  sex	  stycken	  framgångsfaktorer	  av	  21,	  som	  är	  enligt	  högsta	  och	  mellanchefer	  de	  
viktigaste	  för	  att	  lyckas	  med	  LSS.	  	  

L2	   Framgångsfaktorer	  
1	   Senior	  management,	  engagemang,	  support	  och	  entusiasm	  
2	   Förena	  LSS	  till	  affärsstrategi	  
3	   Förena	  LSS	  till	  kund	  
4	   Kunskap	  om	  metodik	  och	  verktyg	  
5	   Projektval	  och	  prioritering	  
6	   Träning	  och	  utbildning	  
Tabell	  9.	  Kritiska	  framgångsfaktorer	  Lean	  Six	  Sigma	  (Manville,	  Greatbanks,	  Krishnasamy,	  &	  Parker,	  2012,	  s.	  14)	  

4.2.3 Critical success factors for the effective implementation of Lean Sigma: 
Results from an empirical study and agenda for future research 

Laureani	  och	  Antony	  (2012)	  har	  utfört	  en	  empirisk	  undersökning	  av	  framgångsfaktorer	  för	  en	  
lyckad	  implementering	  av	  Lean	  Sigma.	  Undersökningen	  bestod	  i	  två	  delar,	  dels	  via	  
litteraturstudier	  att	  ta	  fram	  framgångsfaktorer,	  och	  dels	  att	  ta	  fram	  ett	  frågeformulär	  som	  
skickades	  till	  600	  företag.	  Resultatet	  av	  undersökningen	  blev	  följande	  20	  framgångsfaktorer.	  	  

L3	   Framgångsfaktorer	  
1	   Engagerad	  ledning	  
2	   Kulturförändring	  
3	   Förena	  LSS	  till	  affärsstrategi	  
4	   Ledarskapsstil	  
5	   Kommunikation	  
6	   Förena	  LSS	  till	  kund	  
7	   Medvetenhet	  
8	   Val	  av	  LSS	  personal	  
9	   Databaserat	  tillvägagångssätt	  
10	   Projektval	  och	  prioritering	  
11	   Uppföljning	  och	  efterfrågan	  
12	   Resurser	  till	  LSS	  personal	  
13	   LSS	  Träning	  
14	   LSS	  verktyg	  och	  metodik	  
15	   Projektlednings	  skicklighet	  
16	   Ekonomi	  
17	   Organisatorisk	  infrastruktur	  
18	   Förena	  LSS	  till	  Supply	  Chain	  
19	   Förena	  LSS	  till	  personal	  utmärkelser	  
20	   Övrigt	  

Tabell	  10.	  Framgångsfaktorer	  Lean	  Sigma	  (Laureani	  &	  Antony,	  2012,	  s.	  281).	  
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4.2.4 Critical Success Factors of Total Quality Management 
Seetharamn,	  Sreenivasan	  och	  Boon	  (2006)	  har	  undersökt	  genom	  litteraturstudier	  vilka	  
framgångsfaktorer	  som	  behövs	  för	  att	  få	  en	  lyckad	  implementering	  av	  TQM	  i	  en	  
organisation.	  Ur	  studien	  identifierades	  följande	  framgångsfaktorer.	  

L4	   Framgångsfaktorer	  
1	   Engagera	  och	  skapa	  förståelse	  hos	  högsta	  ledningen	  
2	   Skapa	  vision	  
3	   Skapa	  medvetenhet,	  utbilda	  och	  attitydförändra	  
4	   Definiera	  mätbara	  mål	  som	  ska	  stödja	  visionen	  
5	   Dokumentera	  tillvägagångssätt	  och	  upprätta	  rutiner	  
6	   Kommunicera	  kritiska	  framgångsfaktorer	  
7	   Skapa	  ägande	  av	  framgångsfaktorerna	  
8	   Forma	  förbättrings	  team	  
9	   Anpassa	  och	  justera	  processen	  
10	   Uppmuntra	  medarbetarnas	  engagemang	  
11	   Kommunicera	  resultat	  
12	   Revidera	  kvalitetsplaner	  	  
13	   Mät	  resultatet	  

Tabell	  11.	  Framgångsfaktorer	  TQM	  (Seetharaman,	  Sreenivasan,	  &	  Boon,	  2006,	  s.	  691).	  

4.2.5 Att lyckas med förbättringsarbete - förbättra, förändra, förnya 
Elg,	  et	  al.	  (2007)	  beskriver	  en	  studie	  av	  Cloetta	  som	  utfördes	  under	  två	  år	  för	  att	  kunna	  
identifiera	  framgångsfaktorer	  i	  företagets	  förbättringsarbete.	  Där	  beskrivs	  först	  att	  tre	  
grundkriterier	  för	  medarbetarna	  måste	  vara	  uppfyllda.	  	  

• Medarbetarna	  måste	  vilja	  förbättra	  	  
• Medarbetarna	  måste	  kunna	  förbättra	  
• Medarbetarna	  måste	  veta	  vad	  de	  ska	  förbättra	  

Utifrån	  dessa	  påståenden	  har	  fem	  framgångsfaktorer	  kommit	  fram	  ur	  studien.	  

L5	   Framgångsfaktorer	  
1	   Personligt	  intresse	  och	  behov	  av	  förbättringsarbete	  
2	   Enkelhet	  i	  förbättringsarbete	  
3	   Föränderligt	  och	  anpassningsbart	  över	  tiden	  
4	   Engagerade	  ledare	  och	  eldsjälar	  i	  förbättringsarbetet	  
5	   Prioritering	  och	  genomförande	  av	  förbättringar	  

Tabell	  12.	  Framgångsfaktorer	  för	  att	  lyckas	  med	  förbättringsarbete	  (Elg,	  Gauthereau,	  &	  Witell,	  2007).	  
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4.2.6 Six Sigma The Pragmatic Approach 
I	  den	  här	  boken	  beskriver	  Magnusson,	  Korslid	  och	  Bergman	  (2003)	  hur	  en	  implementering	  av	  
Six	  Sigma	  bör	  gå	  till	  och	  vilka	  roller	  som	  bör	  finnas.	  Där	  Steg	  1-‐11	  är	  inom	  den	  egna	  
verksamheten	  Steg	  11	  och	  12	  även	  inkluderar	  stödfunktioner	  och	  leverantörer.	  Efter	  steg	  12	  
tillgodoses	  även	  kunden.	  Detta	  12-‐stegs	  program	  för	  implementering	  och	  drifttagande	  är	  ett	  
realistiskt	  och	  effektivt	  tillvägagångssätt	  som	  involverar	  både	  stödfunktioner,	  leverantörer,	  
design,	  utveckling	  och	  kunder,	  menar	  Magnusson	  et	  al.(2003).	  

L6	   Original	  titel	   Roller	   Uppgift	   Fas	  
1	   The	  Beliver	  #1	   VD	  eller	  motsvarande	   Tro	  på	  detta,	  och	  visa	  stöd	  för	  hela	  

organisationen	  
	  

Uppstart	  

2	   The	  Driver	  #1	   Champion	  /	  Coach	  
Expertkunskap	  
Ledande	  befattning	  

Styra	  skutan	  
Nr	  2	  ”Beliver”	  efter	  VD	  

	  Uppstart	  

3	   The	  senior	  
management	  

Ledningsgrupp	   Resurs	  ägare,	  åta	  sig	  ägarskap	  av	  
Six	  Sigma.	  

Uppstart	  

4	   Program	  
development	  

Program	  utformning,	  
VD,	  Champion,	  
Ledningsgrupp	  

Kulturanpassas,	  noga	  planera	  
roller,	  resurser,	  aktiviteter,	  etc	  

Uppstart	  

5	   Selection	   HR	   Välja	  ut	  kandidater,	  Black	  ,	  Green,	  
White	  

Träning	  

6	   Courses	   Stöd	  från	  ledningsgrupp	   Kandidater	  genomför	  adekvat	  
utbildning	  

Träning	  

7	   First	  results	   Black	  Belt	   Kommunisera	  resultat	  från	  de	  
första	  genomförda	  projekten	  

Träning	  

8	   Assesments	   Ledningsgrupp,	  
Champion	  och	  Black	  
Belt	  

Skapa	  databas	  för	  mätning	  så	  att	  
resultat	  kan	  påvisas	  

Mätning	  

9	   Goal	  Setting	   Alla	   Sätta	  realistiska	  mål	   Mätning	  
10	   Demand	  for	  

results	  
Ledningsgrupp	   Fråga	  efter	  och	  göra	  uppföljning	   Mätning	  

11	   Endurance	   Alla	   Att	  arbeta	  uthålligt	  genom	  att	  göra	  
stödfunktioner	  och	  leverantörer	  
delaktiga	  

Förbättring	  

12	   Endurance	   Alla	   Fortsätta	  arbeta	  uthålligt.	  Göra	  
design	  och	  utveckling	  delaktiga	  
Kundnöjdhet	  

Förbättring	  

Tabell	  13.	  Framgångsfaktorer	  Six	  Sigma	  (Magnusson,	  Korslid,	  &	  Bergman,	  2003).	  
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4.2.7 TQM- ett sätt att förändra attityder 
	  	  och	  Gunnarsson	  (1993)	  gjorde	  en	  undersökning	  med	  syftet	  hur	  TQM	  ska	  implementeras	  på	  
ett	  framfångrikt	  sätt.	  De	  framgångsfaktorer	  som	  de	  beskrivit	  är:	  

L7	   Framgångsfaktorer	  
1	   Att	  det	  finns	  identifierade	  mål	  och	  vision	  
2	   Skapa	  förståelse	  för	  behovet	  hos	  företagets	  ledningsgrupp	  
3	   Identifiera	  problemområde	  
4	   Sprida	  massiv	  information	  
5	   Genomföra	  problemlösning	  i	  tvärfunktionella	  grupper	  
6	   Genomföra	  förbättringsförslag	  
7	   Arbeta	  med	  ständiga	  förbättringar	  
8	   Börja	  nu	  
9	   Inse	  att	  det	  tar	  tid	  att	  införa	  
10	   Vara	  försiktig	  med	  slogans	  och	  kampanjer	  
11	   Hämta	  inspiration	  från	  företag	  som	  lyckats	  
12	   Forma	  ett	  eget	  förbättringsprojekt	  
13	   Behovsanpassa	  utbildning	  
14	   Inte	  blanda	  in	  lön	  i	  förbättringsarbetet	  
15	   Vara	  lyhörd	  och	  stötta	  de	  eldsjälar	  som	  finns	  på	  företaget	  
16	   Det	  måste	  finnas	  en	  fungerande	  personalpolitik	  
17	   Alla	  ska	  ha	  det	  slutliga	  ansvaret	  för	  kvalitet	  på	  sitt	  eget	  arbete	  
18	   Alla	  ska	  ha	  uppnåeliga	  mål	  
19	   Alla	  ska	  få	  återkoppling	  av	  sitt	  arbete	  
20	   Att	  det	  bör	  finnas	  ett	  engagemang	  för	  produkten	  
21	   Alla	  måste	  känna	  att	  de	  har	  framtidsvisioner	  på	  företaget	  

Tabell	  14.	  Framgångsfaktorer	  för	  implementering	  av	  TQM	  (Grimsdal	  &	  Gunnarsson,	  1993).	  	  
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5 Analys 
I	  detta	  kapitel	  jämförs	  och	  tolkas	  undersökningsmaterialet	  från	  empirin	  mot	  den	  teoretiska	  
referensramen	  som	  beskrivs	  i	  kapitel	  2.	  

5.1 Analys från empiri och litteraturstudier 
I	  analysen	  jämför	  och	  tolkar	  författaren	  resultatet	  från	  både	  empirin	  från	  intervjuerna	  och	  
resultatet	  från	  litteraturstudierna	  som	  finns	  i	  kapitel	  4	  samt	  den	  teoretiska	  referensramen.	  
Analysen	  är	  uppbyggd	  utifrån	  samma	  rubriker	  som	  resultatet	  i	  kapitel	  4:1	  eftersom	  analysen	  
avser	  både	  empiri	  från	  intervjuerna	  och	  resultatet	  från	  litteraturstudien.	  	  

5.1.1 Förbättringsprogram 
Detta	  stycke	  kopplas	  samman	  med	  forskningsfrågorna	  angående	  Hur	  definieras	  ett	  
förbättringsprogram	  och	  Varför	  ett	  förbättringsprogram	  ska	  implementeras	  i	  en	  
organisation?	  

Förbättringsprogram	  är	  ett	  strukturerat	  sätt	  att	  arbeta	  på.	  Detta	  framkommer	  från	  både	  
intervjuerna,	  litteraturstudierna	  och	  befästs	  med	  teori	  från	  Elg	  et	  al.	  (2007).	  Det	  är	  dock	  som	  
Sörqvist	  (2004)	  beskriver	  att	  förbättringsprogram	  ska	  ses	  som	  ett	  skal	  som	  måste	  anpassas	  
till	  den	  egna	  verksamheten.	  Anpassning	  till	  den	  egna	  verksamheten	  är	  något	  som	  visas	  av	  
undersökningen,	  att	  det	  inte	  går	  att	  ”stjäla”	  någon	  annans	  koncept	  utan	  det	  måste	  utgås	  
från	  de	  egna	  förutsättningarna.	  Vidare	  visar	  undersökningen	  att	  det	  är	  av	  vikt	  att	  koppla	  
förbättringsprogrammet	  till	  organisationens	  affärsstrategi	  och	  vision.	  	  

Elg	  et	  al.	  (2007)	  beskriver	  flera	  kriterier	  för	  ett	  förbättringsprogram	  som	  alla	  styrks	  av	  
undersökningen.	  Det	  viktigaste	  som	  alla	  respondenter	  och	  litteraturstudierna	  visar	  är	  att	  det	  
måste	  finnas	  en	  engagerad	  ledning	  som	  stöttar	  arbetet.	  Elg,	  et	  al.	  (2007)	  kallar	  detta	  för	  att	  
förbättringsprogrammet	  ska	  vara	  fastställt	  av	  ledningen.	  

Delaktighet	  är	  ett	  annat	  kriterium	  som	  Elg	  et	  al.	  (2007)	  beskriver	  och	  som	  även	  det	  
framkommit	  från	  undersökningen,	  att	  delaktighet	  från	  både	  chefer	  och	  medarbetare	  är	  
viktig.	  	  

Respondenterna	  beskriver	  att	  det	  måste	  finnas	  en	  vilja	  och	  ett	  behov	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  
en	  implementering	  av	  ett	  förbättringsprogram.	  Behovet	  kan	  variera	  menar	  respondenterna	  
men	  det	  som	  ofta	  ligger	  till	  grund	  kan	  vara	  för	  att	  nå	  en	  förbättrad	  kundnöjdhet	  eller	  att	  det	  
ska	  ge	  en	  bättre	  kvalitet.	  Genom	  detta	  sätter	  respondenterna	  kunden	  i	  fokus	  något	  som	  
både	  grundar	  sig	  i	  offensiv	  kvalitetsutveckling	  enligt	  Bergman	  och	  Klefsjö	  (2010)	  och	  syftar	  
till	  att	  uppnå	  en	  högre	  grad	  av	  kundnöjdhet,	  alternativt	  minskade	  kostnader	  som	  Elg	  et	  al.	  
(2007)	  beskriver	  som	  ett	  kriterium.	  Här	  är	  dock	  en	  respondent	  väldigt	  tydlig	  på	  att	  minskade	  
kostnader	  i	  form	  av	  personalnedskärningar	  inte	  får	  ligga	  till	  grund	  för	  förbättringsprogram.	  

Något	  annat	  som	  undersökningen	  visar	  är	  att	  det	  måste	  finnas	  utbildning	  och	  kunskap	  i	  
metodiken	  som	  valts	  att	  användas	  enligt	  respondenterna.	  Utbildning	  måste	  ges	  i	  både	  
förbättringsverktyg	  och	  ständiga	  förbättringar	  då	  grunden	  av	  förbättringsprogram	  bygger	  på	  
ständiga	  förbättringar	  och	  förbättringsverktyg,	  enligt	  Elg	  et	  al.	  (2007).	  

5.1.2 Implementering 
Detta	  stycke	  kopplas	  samman	  med	  forskningsfrågan	  Hur	  är	  en	  implementering	  för	  ett	  
förbättringsprogram	  uppbyggd?	  	  
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Introduktionsfas	  
Undersökningen	  stödjer	  Hjalmarsson	  (2004)	  i	  att	  det	  måste	  finnas	  en	  engagerad	  ledning	  
innan	  arbete	  med	  förbättringsprogram	  kan	  påbörjas.	  Där	  visar	  undersökningen	  att	  det	  är	  
ledningens	  uppdrag	  att	  följa	  upp,	  prioritera,	  skapa	  rätt	  förutsättningar	  och	  vidta	  åtgärder.	  
För	  att	  kunna	  göra	  detta	  behövs	  planering	  och	  resursfördelning,	  tydliga	  mål,	  och	  initiativ	  från	  
medarbetare	  där	  ledningen	  måste	  kunna	  ta	  bra	  beslut.	  Vidare	  visar	  studien	  på	  att	  utbildning	  
och	  information	  är	  av	  vikt,	  vilket	  Sörqvist	  (2004)	  också	  betonar.	  Tydliga	  och	  realistiska	  mål	  
bör	  sättas	  enligt	  undersökningen.	  Det	  framkommer	  dock	  inte	  om	  det	  ska	  göras	  redan	  i	  
introduktionsfasen.	  Det	  viktigaste	  som	  undersökningen	  visar	  är	  att	  ledningen	  måste	  vara	  
engagerad	  och	  prioriterat	  att	  arbeta	  med	  det	  valda	  förbättringsprogrammet	  vilket	  också	  
Sörqvist	  (2004),	  Hjalmarsson	  (2004)	  och	  Bicheno	  et	  al.	  (2011)	  styrker.	  

Försöksfas	  
Här	  visar	  undersökningen	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  ha	  ett	  koncept	  som	  är	  knutet	  till	  den	  egna	  
verksamheten	  och	  att	  detta	  skapar	  delaktighet.	  Det	  är	  också	  viktigt	  att	  metodiken	  följs	  för	  
träning	  och	  för	  anpassning	  av	  förbättringsprogrammet	  till	  den	  egna	  verksamheten.	  Detta	  
stödjer	  Sörkvist	  (2004)	  som	  menar	  att	  det	  krävs	  noggrann	  planering,	  information,	  utbildning,	  
ledning	  och	  styrning	  för	  att	  anpassa	  förbättringsprogrammet	  till	  den	  egna	  verksamheten.	  

Sörqvist	  (2004)	  påpekar	  även	  vikten	  av	  att	  erhålla	  goda	  exempel	  för	  att	  skapa	  engagemang	  
och	  en	  lyckad	  implementering,	  vilket	  även	  undersökningen	  visar.	  Undersökningen	  ser	  
vinning	  i	  goda	  exempel	  i	  form	  av	  att	  rätt	  metodik	  används,	  skapa	  långsiktighet,	  engagemang,	  
påvisa	  nytta	  och	  inte	  behöva	  göra	  samma	  misstag.	  Undersökningen	  visar	  också	  på	  att	  alla	  
tillfällen	  som	  ges	  för	  att	  visa	  på	  goda	  resultat	  bör	  användas.	  

Införandefas	  
Återigen	  visar	  undersökningen	  på	  att	  engagerat	  ledarskap	  måste	  finnas	  för	  att	  lyckas	  med	  ett	  
införande,	  något	  som	  Sörqvist	  stödjer	  (2004).	  Något	  som	  undersökningen	  också	  visar	  på	  att	  
det	  är	  flera	  olika	  faktorer	  som	  anses	  vara	  viktiga	  för	  planering	  så	  som,	  resurser,	  roller,	  
förväntningar,	  prioritering,	  mål,	  vision,	  förståelse,	  utbildning	  och	  feedback.	  Detta	  kan	  anses	  
vara	  mognaden	  i	  organisationen	  som	  Sörqvist	  (2004)	  beskriver.	  I	  undersökningen	  framkom	  
att	  misslyckande	  till	  stor	  del	  kan	  bero	  på	  brist	  på	  uthållighet,	  engagemang,	  för	  stora	  krav	  och	  
för	  lite	  engagemang.	  Hjalmarsson	  (2004)	  anser	  att	  det	  måste	  finnas	  ett	  krav	  på	  att	  personer	  
är	  dedikerade	  och	  har	  ett	  engagemang	  för	  att	  driva	  förbättringsarbete.	  

Expansionsfas	  
Här	  visar	  undersökningen	  att	  avgränsningar	  måste	  vara	  tydliga	  för	  att	  visa	  på	  vilka	  delar	  av	  
organisationen	  som	  berörs.	  För	  att	  kunna	  nå	  hela	  organisationen	  och	  få	  med	  stödfunktioner,	  
leverantörer	  och	  kunder	  visar	  undersökningen	  att	  det	  är	  viktigt	  med	  dialog,	  lyhördhet,	  
påverkan	  och	  att	  det	  går	  att	  påvisa	  vinster	  för	  helheten.	  Att	  ha	  en	  organisatorisk	  
infrastruktur	  inom	  förbättringsarbetet	  är	  något	  som	  endast	  en	  källa	  påvisar	  som	  
nyckelfaktor,	  vilket	  Sörqvist	  (2004)	  hävdar	  är	  ett	  krav.	  	  

Integrationsfas	  
Undersökningen	  visar	  på	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  organisationen	  äger	  förbättringsarbetet,	  att	  det	  
finns	  delaktighet,	  rätt	  utbildning,	  engagerat	  ledarskap	  och	  att	  det	  finns	  en	  strukturerad	  
arbetsprocess.	  Hjalmarsson	  (2004)	  betonar	  vikten	  av	  att	  operativ	  personal	  ska	  agera	  
mottagare	  för	  att	  implementeringen	  ska	  bli	  framgångsrik.	  Undersökningen	  visar	  även	  på	  att	  
kulturen	  spelar	  stor	  roll	  och	  att	  den	  påverkar	  implementeringen.	  Att	  ändra	  kulturen	  tar	  tid	  
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enligt	  Sörqvist	  (2004),	  vilket	  undersökningen	  visar	  i	  form	  av	  tålamod	  och	  uthållighet.	  Framför	  
allt	  spelar	  ledare	  en	  viktig	  roll.	  De	  måste	  efterfråga	  resultat,	  visa	  intresse,	  se	  till	  att	  
metodiken	  efterföljs	  och	  skapa	  rätt	  förutsättningar	  för	  att	  få	  det	  till	  en	  del	  av	  den	  dagliga	  
verksamheten.	  	  

5.1.3 Typ av införande 
Detta	  stycke	  kopplas	  samman	  med	  forskningsfrågan	  Hur	  en	  implementering	  för	  ett	  
förbättringsprogram	  är	  uppbyggd?	  	  

Här	  visar	  undersökningen	  att	  det	  beror	  på	  vilken	  typ	  av	  program	  som	  valts,	  vilket	  typ	  av	  
organisation	  som	  det	  ska	  implementeras	  i	  påverkar.	  Flera	  av	  de	  faktorer	  som	  Sörqvist	  (2004)	  
beskriver	  visar	  undersökningen	  som	  viktiga.	  Beroende	  på	  dessa	  faktorer	  och	  förutsättningar	  
visar	  undersökningen	  på	  att	  kombinationer	  flera	  olika	  typer	  av	  införande	  kan	  vara	  att	  
rekommendera,	  framförallt	  blandning	  av	  stegvis	  och	  total	  för	  att	  bygga	  upp	  kunskap	  och	  för	  
att	  visa	  på	  tydlighet	  vid	  införandet.	  Det	  som	  undersökningen	  dock	  visar	  är	  att	  
implementering	  under	  befintligt	  koncept	  inte	  rekommenderas	  lika	  starkt	  som	  de	  övriga	  två.	  	  

5.1.4 Framgångsfaktorer 
Detta	  stycke	  kopplas	  samman	  med	  forskningsfrågan	  Vad	  innebär	  en	  lyckad	  implementering	  
av	  ett	  förbättringsprogram	  i	  en	  organisation?	  och	  syftet	  Vilka	  faktorer	  som	  krävs	  för	  en	  
lyckad	  implementering	  av	  ett	  förbättringsprogram.	  Flera	  av	  svaren	  från	  de	  övriga	  
forskningsfrågorna	  bidrar	  också	  till	  att	  tillsammans	  besvara	  syftet	  med	  examensarbetet.	  

Undersökningen	  har	  sökt	  faktorer	  för	  en	  lyckad	  implementering	  av	  förbättringsprogram.	  
Framgångsfaktorerna	  ryms	  inom	  måttet	  som	  Malmbrant	  (2010)	  kallar	  ”förutsättningar	  för	  
hållbarhet”.	  Efter	  sammanställning	  av	  faktorerna	  presenterar	  författaren	  de	  som	  kan	  anses	  
vara	  av	  störst	  betydelse	  så	  kallade	  framgångsfaktorer	  i	  tabell	  15;	  engagerat	  ledarskap,	  
mål/vision,	  delaktighet,	  vilja	  förbättras,	  resurser,	  kunskap,	  förståelse,	  kommunikation,	  
uthållighet	  och	  efterfrågan.	  	  

De	  framgångsfaktorer	  som	  har	  analyserats	  fram	  ur	  empirin	  som	  har	  varit	  av	  störst	  vikt	  är:	  

Framgångsfaktorer	   R1	   R2	   R3	   R4	   R5	   L1	   L2	   L3	   L4	   L5	   L6	   L7	   /12	  
Engagerat	  ledarskap	    	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   10	  
Mål/Vision	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   8	  
Delaktighet/uppskattning	     	    	          8	  
Vilja	  förbättras	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   7	  
Resurser	  tid,	  pengar,	  miljö	  	   	    	    	   	     	   	     7	  
Kunskap/utbildning	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   6	  
Förståelse	   	    	    	   	     	   	     6	  
Visa	  framgång/	  
kommunikation	  

  	    	          5	  

Uthållighet/tålamod	     	    	          4	  
Efterfråga/	  uppföljning	     	    	          4	  

Tabell	  15.	  Framgångsfaktorer.	  

Dessa	  framgångsfaktorer	  nämnts	  flera	  gånger	  av	  respondenterna	  vid	  intervjutillfället,	  men	  
de	  har	  inte	  alltid	  tagits	  upp	  vid	  frågan	  om	  vilka	  framgångsfaktorer	  som	  är	  viktigast	  för	  en	  
lyckad	  implementering	  av	  förbättringsprogram.	   	  
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6 Slutsatser 
I	  detta	  kapitel	  redogörs	  för	  examensarbetets	  slutsatser	  i	  relation	  till	  syftet	  och	  
frågeställningar.	  

6.1 Syfte 
Syftet	  med	  detta	  examensarbete	  var	  att	  undersöka	  ”Vilka	  faktorer	  som	  krävs	  för	  en	  lyckad	  
implementering	  av	  ett	  förbättringsprogram	  i	  en	  organisation,	  oavsett	  vilket	  
förbättringsprogram	  som	  används”.	  Det	  har	  visat	  sig	  att	  flera	  faktorer	  spelar	  stor	  roll	  vid	  en	  
implementering.	  Faktorer	  som:	  engagerat	  ledarskap,	  mål	  och	  vision,	  delaktighet	  och	  
uppskattning,	  vilja	  förbättras,	  resurser,	  kunskap	  och	  utbildning,	  förståelse,	  uthållighet	  och	  
tålamod	  samt	  efterfrågan	  och	  uppföljning.	  	  

Den	  framgångsfaktor	  som	  återkommit	  flest	  gånger	  och	  hos	  flest	  undersökningsobjekt	  är	  
engagerat	  ledarskap,	  vilket	  också	  stöds	  i	  teorin	  av	  hörnstensmodellen.	  Engagerat	  ledarskap	  
är	  en	  av	  de	  sex	  hörnstenarna	  och	  grunden	  i	  offensiv	  kvalitetsutveckling	  (Bergman	  &	  Klefsjö,	  
2010).	  

Men	  det	  räcker	  inte	  bara	  med	  ett	  engagerat	  ledarskap	  för	  att	  nå	  framgång.	  Många	  skulle	  
anse	  det	  vara	  omöjligt	  utan	  engagerat	  ledarskap.	  Elg	  et	  al.	  (2007)	  menar	  att	  det	  inte	  räcker	  
med	  att	  implementeringen	  är	  fastställd	  av	  ledningen,	  utan	  om	  en	  implementering	  av	  ett	  
förbättringsprogram	  ska	  bli	  lyckad	  måste	  det	  finnas	  ett	  genuint	  engagemang	  från	  ledningen.	  
Det	  är	  inte	  någon	  annan	  som	  ska	  sköta	  det	  utan	  det	  måste	  finnas	  en	  ledning	  som	  efterfrågar	  
resultatet	  och	  följer	  upp.	  Flera	  av	  framgångsfaktorerna	  ligger	  i	  ledningens	  engagemang	  till	  
grund	  för	  att	  lyckas	  och	  kunna	  genomföras	  eftersom	  det	  är	  ledningen	  som	  sitter	  på	  resurser	  
och	  prioriterar	  vad	  som	  är	  viktigt	  samt	  ger	  förutsättningar	  för	  delaktighet.	  

Mål	  och	  vision	  måste	  vara	  tydlig	  utformat	  och	  kommunicerat.	  Realistiska	  krav	  måste	  ställas	  
på	  både	  ledare,	  stödfunktioner	  och	  medarbetare.	  Detta	  bör	  utformas	  i	  samspråk	  för	  att	  
skapa	  en	  stor	  delaktighet.	  Ju	  fler	  som	  känner	  ett	  engagemang,	  desto	  lättare	  att	  genomföra	  
implementeringen.	  Återigen	  är	  det	  ledningens	  engagemang	  som	  ger	  förutsättningen	  för	  att	  
lyckas	  med	  detta	  och	  skapa	  forum	  eller	  förutsättning	  för	  att	  det	  ska	  genomföras.	  

Att	  vilja	  förbättras	  är	  kanske	  inte	  något	  som	  alla	  vill,	  utan	  ”det	  är	  bra	  som	  det	  är”.	  Detta	  är	  
den	  faktor	  som	  inte	  ledningen	  direkt	  kan	  tyckas	  påverka,	  men	  i	  form	  av	  ledare	  är	  det	  av	  
yttersta	  vikt	  att	  motivera	  medarbetare	  så	  långt	  det	  går	  till	  utveckling.	  	  

Alla	  som	  har	  en	  uppgift	  måste	  vara	  väl	  införstådd	  med	  sin	  roll	  och	  känna	  ansvar	  och	  
framförallt	  ha	  mandat	  och	  resurser	  att	  kunna	  göra	  ett	  bra	  arbete.	  Medarbetarna	  måste	  vilja	  
förbättra,	  kunna	  förbättra	  och	  veta	  vad	  de	  ska	  förbättra	  (Elg	  et	  al.,	  2007).	  För	  att	  kunna	  
förbättra	  krävs	  också	  adekvat	  kunskap	  och	  utbildning.	  Här	  är	  det	  givetvis	  medarbetarna	  som	  
måste	  ha	  kunskapen	  men	  ledningen	  måste	  bekosta	  utbildningen	  och	  se	  till	  att	  det	  finns	  tid	  
att	  genomföra	  detta.	  	  	  

För	  att	  skapa	  förståelse	  måste	  implementeringen	  noga	  planeras	  och	  konsekvent	  
kommuniceras	  utifrån	  den	  organisation	  det	  gäller	  och	  dess	  förutsättningar.	  Det	  bör	  avsättas	  
tid	  resurser	  och	  tålamod	  för	  planering	  och	  strukturering	  av	  implementeringen.	  En	  annan	  
viktig	  faktor	  är	  att	  visa	  på	  goda	  resultat.	  Det	  beskrivs	  gång	  på	  gång	  ur	  empirin	  från	  
intervjuerna	  vikten	  av	  att	  ta	  alla	  tillfällen	  i	  akt	  att	  kommunicera	  goda	  resultat	  och	  påvisa	  vad	  
som	  blivit	  bättre.	  Samt	  att	  påvisa	  för	  vem	  det	  har	  blivit	  bättre,	  medarbetare,	  kunder	  eller	  
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leverantörer.	  För	  att	  kunna	  påvisa	  det	  som	  blivit	  bättre	  måste	  det	  finnas	  data	  innan	  och	  efter	  
genomförd	  förbättring.	  

Tålamod,	  uthållighet	  och	  långsiktighet	  måste	  finnas	  för	  att	  förbättringsprogrammet	  ska	  ge	  
avkastning.	  Genom	  att	  hålla	  sig	  till	  den	  metodik	  som	  valts	  oavsett	  förbättringens	  storlek	  gör	  
att	  organisationen	  lär	  sig	  och	  får	  en	  kulturanpassning	  för	  att	  bli	  en	  organisation	  som	  ständigt	  
lär	  och	  förbättrar	  sig.	  Det	  är	  viktigt	  att	  ledningen	  efterfrågar	  och	  följer	  upp	  det	  som	  ska	  göras	  
annars	  finns	  det	  stor	  risk	  för	  att	  arbetet	  falnar	  och	  dör	  ut.	  	  

Något	  som	  påpekas	  flera	  gånger	  från	  både	  empiri	  och	  teori	  är	  att	  utgå	  från	  den	  egna	  
organisationens	  förutsättningar	  för	  att	  lyckas	  (Sörqvist,	  2004).	  

6.2 Forskningsfrågor 

6.2.1 Hur definieras ett förbättringsprogram? 
Hur	  förbättringsprogram	  definieras	  kan	  variera	  utifrån	  olika	  organisationer	  men	  de	  kriterier	  
som	  beskrivs	  av	  Elg	  et	  al.	  (2007)	  återfinns	  i	  undersökningens	  empiri	  (se	  tabell	  16)	  för	  
jämförelse	  av	  kriterier.	  

Kriterier	  enl	  Elg	  et	  al.	  (2007)	   Kriterier	  från	  undersökningens	  empiri	  
Fastställt	  av	  ledningen	  	   Engagerad	  ledning	  
Sker	  löpande	  eller	  innebär	  ett	  tidsbestämt,	  
långsiktigt	  åtagande	  

Långsiktighet	  och	  uthållighet	  

Består	  av	  delaktiga	  personer/personalgrupper	  
från	  linjen	  eller	  experter	  

Delaktighet	  och	  engagemang	  

Använder	  sig	  av	  en	  bas	  av	  förbättringsverktyg	   Håller	  hårt	  i	  metodiken	  
Bygger	  på	  principen	  för	  ständiga	  förbättringar	   Ständiga	  förbättringar	  
Har	  syftet	  till	  att	  uppnå	  en	  högre	  grad	  av	  
kundnöjdhet	  eller	  minskade	  kostnader	  

Behov	  av	  förändring	  

Tabell	  16.	  Jämförelser	  av	  kriterier.	  

Dessa	  kriterier	  styrks	  av	  undersökningen	  men	  det	  framkommer	  även	  att	  det	  ska	  vara	  ett	  
strukturerat	  arbetssätt	  och	  att	  den	  metodik	  som	  valts	  ska	  användas	  oavsett	  storleken	  av	  
problemet.	  Här	  kan	  det	  uppstå	  konflikt	  om	  metodiken	  upplevs	  krångligare	  än	  problemet	  och	  
utbildning,	  coachning	  och	  förutsättningar	  för	  att	  träna	  metodiken	  behövs.	  

6.2.2 Varför ska förbättringsprogram implementeras i en organisation? 
För	  att	  en	  organisation	  ska	  fortsätta	  att	  vara	  framgångsrik	  och	  konkurrenskraftig	  är	  det	  
viktigt	  att	  de	  eftersträvar	  att	  hela	  tiden	  bli	  bättre	  enligt	  teorin.	  Allt	  fler	  företag	  får	  krav	  på	  
ökad	  ekonomisk	  vinst	  vilket	  gör	  att	  fler	  organisationer	  måste	  förbättra	  sig.	  Undersökningen	  
visar	  på	  att	  det	  måste	  finnas	  ett	  behov	  av	  att	  vilja	  bli	  bättre	  och	  ständigt	  utvecklas	  och	  det	  är	  
därför	  fler	  väljer	  att	  arbeta	  med	  att	  implementera	  förbättringsprogram.	  Intressant	  är	  att	  
undersökningen	  också	  visar	  på	  att	  det	  finns	  de	  som	  anser	  att	  nedskärningar	  och	  varsel	  får	  
inte	  ligga	  till	  grund	  för	  en	  implementering	  av	  ett	  förbättringsprogram	  i	  en	  organisation.	  

6.2.3 Hur är en implementering för ett förbättringsprogram uppbyggd?  
En	  implementering	  måste	  planeras	  noga	  och	  införas	  successivt	  (Sörqvist,	  2004)	  utifrån	  
genomtänkta	  etapper.	  Det	  kan	  mycket	  väl	  genomföras	  enligt	  introduktion,	  försök,	  införande,	  
expansion	  och	  integrationsfas.	  Undersökningen	  visar	  att	  det	  är	  viktigt	  med	  planering	  och	  
resursfördelning	  under	  dessa	  faser.	  Detta	  måste	  också	  ligga	  till	  grund	  för	  vilken	  typ	  av	  
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införande	  som	  görs,	  total,	  stegvis	  eller	  införande	  under	  befintligt	  koncept.	  Undersökningen	  
visar	  på	  att	  utbildning	  och	  information	  kring	  planering	  och	  struktur	  är	  viktig	  för	  
uppbyggnaden	  av	  en	  implementering	  av	  ett	  förbättringsprogram.	  	  

6.2.4 Vad innebär en lyckad implementering av ett förbättringsprogram i en 
organisation? 

En	  lyckad	  implementering	  är	  den	  som	  blivit	  genomförd	  och	  en	  förbättring	  har	  uppmätts	  
jämfört	  med	  innan	  förbättringen	  genomfördes	  och	  efter	  den	  genomförts.	  
Implementeringsprocessen	  kan	  mätas	  utifrån	  tre	  mått,	  ”förutsättningar	  förhållbarhet,	  
metodmått	  och	  utfallsmått”	  (Malmbrant,	  2010).	  Dock	  visar	  empirin	  från	  intervjuerna,	  och	  
resultat	  från	  litteraturstudierna	  och	  teorin	  på	  att	  det	  är	  viktigt	  med	  resurser,	  tid	  och	  kunskap	  
som	  är	  förutsättningar	  för	  hållbarhet.	  

Undersökningen	  visar	  också	  på	  att	  uppföljning	  och	  efterfrågan	  är	  viktig	  från	  ledningen	  om	  
förändring	  skett	  i	  arbetssätt	  och	  metoder	  detta	  kan	  anses	  som	  en	  kategori	  av	  metodmått.	  
Det	  är	  dock	  viktigt	  att	  veta	  vad	  som	  ska	  mätas	  och	  att	  detta	  är	  uppmätt	  innan	  förbättringen	  
genomförs	  inom	  arbetsätt,	  metoder	  och	  hur	  detta	  har	  skett.	  	  

För	  att	  mäta	  produktiviteten	  och	  skapa	  en	  bild	  över	  att	  det	  blir	  som	  det	  var	  tänkt	  används	  
utfallsmått.	  Om	  förutsättningarna	  ges	  enligt	  de	  framgångsfaktorer	  som	  diskuteras	  så	  finns	  
förutsättningarna	  för	  att	  lyckas.	  Det	  måste	  finnas	  en	  kontinuitet	  i	  arbetet	  eftersom	  ett	  
förbättringsprogram	  inte	  fungerar	  bara	  för	  det	  är	  implementerat.	  Uthållighet	  och	  tålamod	  
för	  att	  uppnå	  detta	  är	  viktigt	  visar	  undersökningen,	  samt	  att	  de	  goda	  exemplen	  
kommuniceras	  ut	  i	  övriga	  organisationen.	  

6.3 Rekommendationer 
Undersökningen	  visar	  framför	  allt	  på	  vikten	  av	  engagerat	  ledarskap.	  Detta	  är	  av	  största	  vikt	  
om	  en	  implementering	  ska	  lyckas.	  Det	  är	  viktigt	  att	  organisationen	  gör	  klart	  vilka	  
förväntningar	  som	  finns	  på	  de	  roller	  som	  ska	  vara	  delaktiga	  och	  att	  det	  utgår	  från	  den	  egna	  
organisationens	  resurser	  och	  förutsättningar.	  	  

Om	  organisationen	  tillsätter	  resurser	  för	  att	  sköta	  implementeringen	  av	  förbättringsprogram	  
så	  måste	  ledare	  ändå	  vara	  delaktiga.	  Från	  undersökningen	  framkommer	  att	  det	  inte	  räcker	  
att	  ledarna	  står	  vid	  sidan	  och	  ”tittar	  på”.	  Det	  är	  resursen	  som	  ska	  stå	  vid	  sidan	  och	  fungera	  
som	  bollplank	  och	  fungera	  som	  stöttning	  och	  coach	  till	  ledarna.	  	  

Uthållighet	  och	  enträgenhet	  måste	  finnas,	  att	  kämpa	  på	  med	  valda	  metodiker	  och	  inte	  
prioritera	  ner	  arbetet	  om	  det	  händer	  andra	  saker	  i	  organisationen.	  Se	  till	  att	  det	  finns	  
resurser	  i	  form	  av	  ekonomi,	  tid,	  kunskap	  och	  att	  det	  ges	  möjligheter	  till	  att	  utföra	  metodiken.	  

Alla	  dessa	  rekommendationer	  styr	  ledningen	  över.	  Utan	  dess	  godkännande	  och	  förståelse	  
för	  förbättringsprogram	  är	  det	  mest	  troligt	  att	  det	  misslyckas.	  Finns	  däremot	  ledningens	  stöd	  
och	  engagemang,	  finns	  alla	  förutsättningar	  för	  att	  lyckas	  med	  en	  implementering	  av	  ett	  
förbättringsprogram	  i	  organisationen.	   	  
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7 Diskussion 
I	  detta	  kapitel	  beskrivs	  vad	  författaren	  har	  för	  åsikter	  om	  det	  som	  studerats	  och	  
undersökningens	  resultat	  och	  slutsatser	  av	  det.	  	  

7.1 Faktorer för en lyckad implementering 
Denna	  undersökning	  har	  varit	  en	  intressant	  resa,	  med	  förhoppningen	  om	  att	  hitta	  ett	  enkelt	  
svar	  på	  hur	  en	  lyckad	  implementering	  av	  ett	  förbättringsprogram	  ska	  genomföras.	  Engagerat	  
ledarskap,	  mål	  och	  vision,	  delaktighet	  och	  resurser	  har	  kommit	  fram	  under	  arbetet	  som	  
framgångsfaktorer.	  Trots	  detta	  känns	  det	  inte	  som	  några	  enkla	  svar	  eftersom	  det	  väckts	  nya	  
frågor	  hos	  författaren.	  Vad	  innebär	  egentligen	  engagerat	  ledarskap?	  Hur	  får	  man	  fram	  
resurser	  i	  dessa	  ekonomiska	  tider?	  Hur	  skapas	  delaktighet?	  

Att	  försöka	  beskriva	  framgångsfaktorerna	  på	  ett	  enkelt	  sätt	  tycker	  författaren	  är	  svårt	  men	  
genom	  detta	  arbete	  har	  författaren	  erhållit	  massor	  av	  ny	  kunskap,	  men	  tycker	  sig	  också	  fått	  
svar	  att	  besvara	  syftet	  och	  forskningsfrågorna	  genom	  undersökningen.	  

Att	  det	  inte	  räcker	  med	  en	  engagerad	  ledning	  för	  en	  lyckad	  implementering	  av	  
förbättringsprogram	  utan	  att	  ledningen	  ska	  vara	  genuint	  engagerad	  är	  för	  författaren	  en	  ny	  
infallsvinkel	  som	  blivit	  uppmärksammad	  under	  arbetets	  gång.	  Att	  få	  ledare	  att	  göra	  val	  
mellan	  produktion	  och	  förbättringsarbete	  ser	  författaren	  ske	  alltför	  ofta,	  och	  då	  får	  
förbättringsarbetet	  ofta	  stryka	  på	  foten.	  Författaren	  anser	  att	  en	  genuint	  engagerad	  ledning	  
arbetar	  för	  att	  detta	  inte	  står	  i	  motsats	  till	  varandra	  utan	  går	  att	  förena	  i	  den	  dagliga	  
verksamheten.	  	  

Genom	  att	  sätta	  mål	  och	  visioner	  som	  verkar	  för	  en	  sådan	  integration	  skulle	  en	  
implementering	  kunna	  ske	  på	  ett	  smidigt	  sätt	  i	  en	  organisation.	  Här	  anser	  författaren	  att	  det	  
är	  av	  vikt	  att	  även	  mål	  och	  förväntningar	  på	  de	  roller	  och	  funktioner	  som	  ofta	  uppkommer	  i	  
förbättringsprogram	  finns	  tydligt	  beskrivna	  så	  att	  alla	  vet	  vilka	  krav	  och	  förväntningar	  som	  
finns	  på	  varje	  roll.	  

Att	  vilja	  förändras	  är	  kanske	  inte	  helt	  enkelt	  att	  styra	  över	  men	  här	  anser	  författaren	  att	  det	  
handlar	  om	  att	  återigen	  skapa	  rätt	  förutsättningar	  så	  att	  medarbetare	  och	  ledare	  kan	  träna	  
på	  förbättring	  tillsammans.	  Ges	  inte	  dessa	  möjligheter	  kommer	  det	  att	  vara	  svårt	  i	  framtiden	  
att	  få	  organisationens	  kultur	  att	  förändras,	  och	  acceptera	  arbetet	  med	  förbättringsprogram	  
som	  en	  del	  av	  den	  dagliga	  verksamheten.	  	  

Detta	  hänger	  ihop	  med	  att	  det	  måste	  finns	  rätt	  resurser.	  Resurser	  i	  form	  av	  tid,	  ekonomi,	  
ansvar	  och	  utvecklande	  miljö	  för	  att	  bedriva	  förbättringsprogram	  är	  direkt	  knutet	  till	  den	  
engagerade	  ledningen,	  anser	  författaren.	  När	  det	  gäller	  att	  skapa	  förståelse	  anser	  
författaren	  att	  ledningen	  och	  medarbetare	  måste	  skapa	  förståelse	  för	  både	  varandra	  och	  för	  
organisationens	  helhet.	  Författaren	  föreslår	  att	  arbeta	  med	  tvärfunktionella	  team	  för	  att	  öka	  
förståelsen.	  	  	  	  

Angående	  tålamod	  och	  uthållighet	  är	  det	  bara	  ledningen	  som	  kan	  få	  detta	  att	  befästas	  
genom	  att	  det	  är	  de	  som	  sitter	  på	  resurserna	  och	  det	  är	  deras	  efterfrågan	  som	  gör	  att	  det	  
blir	  en	  levande	  del	  av	  organisationens	  kultur	  enligt	  författaren.	  Författaren	  har	  förundrats	  
över	  i	  intervjuerna	  hur	  ofta	  arbetet	  med	  förbättringsprogram	  har	  raserats	  bara	  för	  att	  någon	  
har	  slutat,	  bytt	  tjänst	  etc.	  Att	  så	  mycket	  arbete	  som	  lagts	  ner	  i	  en	  organisation	  så	  enkelt	  kan	  
raseras.	  	  
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Författaren	  ser	  med	  stor	  spänning	  hur	  detta	  examensarbete	  ska	  kunna	  användas	  vid	  
implementering	  av	  förbättringsprogram	  i	  en	  organisation,	  förutsatt	  att	  detta	  appliceras	  
utifrån	  organisationens	  egna	  förutsättningar.	  	  

7.2 Hur definieras ett förbättringsprogram? 
Författaren	  har	  genom	  arbetets	  gång	  försökt	  att	  skapa	  en	  definition	  av	  förbättringsprogram	  
som	  skulle	  kunna	  användas.	  Författarens	  egen	  definition	  lyder:	  att	  arbeta	  på	  ett	  strukturerat	  
sätt	  med	  en	  förbestämd	  metodik	  som	  är	  förankrad	  hos	  ledning	  och	  medarbetare,	  för	  att	  
uppnå	  förbättring	  inom	  organisationen,	  för	  dess	  kunder	  och	  leverantörer.	  

Författaren	  anser	  att	  det	  har	  varit	  svårt	  att	  enkelt	  definiera	  förbättringsprogram	  när	  det	  
betyder	  olika	  för	  olika	  personer.	  Trots	  att	  det	  har	  varit	  svårt	  för	  många	  att	  sätta	  ord	  på	  en	  
definition	  av	  förbättringsprogram	  har	  andemeningen	  varit	  densamma	  för	  många,	  enligt	  
författaren.	  

7.3 Varför ska förbättringsprogram implementeras i en organisation? 
Detta	  är	  en	  överlevnadsinstinkt	  för	  många	  organisationer	  och	  författaren	  menar	  här	  att	  det	  
är	  viktigt	  att	  noga	  kartlägga	  varför	  en	  organisation	  gör	  detta.	  Det	  är	  lätt	  att	  haka	  på	  olika	  
trender	  men	  det	  gäller	  att	  anpassa	  implementering	  av	  ett	  förbättringsprogram	  till	  den	  egna	  
organisationen	  för	  att	  få	  störst	  vinning.	  Det	  som	  har	  varit	  mycket	  intressant	  är	  att	  det	  finns	  
de	  som	  anser	  att	  nedskärningar	  och	  varsel	  inte	  får	  ligga	  till	  grund	  för	  en	  implementering	  av	  
ett	  förbättringsprogram	  i	  en	  organisation.	  Detta	  tror	  författaren	  ofta	  ligger	  till	  grund	  när	  ett	  
förbättringsprogram	  ska	  implementeras	  och	  många	  tror	  att	  man	  kan	  räkna	  hem	  kortsiktiga	  
vinster.	  Författaren	  anser	  att	  detta	  inte	  är	  hållbart	  och	  håller	  med	  om	  att	  nedskärningar	  och	  
varsel	  inte	  får	  ligga	  till	  grund	  vid	  en	  implementering	  av	  ett	  förbättringsprogram.	  

7.4 Hur är en implementering för ett förbättringsprogram uppbyggd? 
Att	  en	  implementering	  måste	  planeras	  noga	  är	  mycket	  viktigt	  anser	  författaren.	  
Undersökningen	  visar	  att	  detta	  mycket	  väl	  kan	  ske	  i	  de	  beskrivna	  faserna	  men	  författaren	  
tror	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  planera	  utifrån	  de	  resurser	  som	  finns	  att	  tillgå	  och	  att	  detta	  görs	  
utifrån	  organisationens	  egna	  förutsättningar.	  Det	  skulle	  kunna	  vara	  vem	  som	  är	  ansvarig	  för	  
implementeringen	  av	  förbättringsprogrammet	  och	  hur	  det	  är	  tänkt	  att	  implementeras,	  
genom	  att	  se	  vilka	  befattningar	  och	  externa	  resurser	  som	  behövs	  för	  implementeringen,	  och	  
vilka	  förväntningar	  som	  finns	  på	  dessa.	  Se	  över	  kompetensbehovet	  och	  vilka	  gap	  som	  saknas	  
eller	  behöver	  kompetensutvecklas.	  

Att	  utbilda	  i	  den	  metodik	  som	  ska	  användas	  anser	  författaren	  är	  jätteviktigt	  eftersom	  det	  
inte	  får	  bli	  att	  det	  är	  krångligare	  att	  använda	  metodiken	  än	  storleken	  på	  själva	  problemet.	  
Sedan	  välja	  några	  lämpliga	  prioriterade	  förbättringsprojekt	  och	  genomföra	  dessa.	  Det	  är	  
viktigt	  att	  det	  går	  att	  påvisa	  att	  en	  förbättring	  skett,	  med	  konkreta	  fakta	  och	  fördefinierade	  
kriterier.	  

7.5 Vad innebär en lyckad implementering av ett förbättringsprogram i 
en organisation? 

Att	  en	  lyckad	  implementering	  av	  ett	  förbättringsprogram	  är	  den	  som	  påvisat	  att	  en	  
förbättring	  skett	  kan	  tyckas	  vara	  en	  självklarhet.	  Författaren	  anser	  att	  det	  skulle	  kunna	  tas	  
ytterligare	  ett	  steg	  genom	  att	  förbättringsprogrammet	  inte	  ska	  benämnas	  som	  ett	  program	  
utan	  vara	  en	  naturlig	  del	  av	  det	  dagliga	  arbetet.	  Det	  ska	  inte	  upplevas	  som	  ett	  enskilt	  projekt	  
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utan	  vara	  levande	  i	  organisationen	  och	  vara	  lika	  självklart	  som	  att	  producera.	  Här	  tror	  
författaren	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  ledare	  efterfrågar	  och	  följer	  upp.	  Att	  efterfrågan	  och	  
uppföljning	  är	  något	  som	  svenska	  ledare	  är	  relativt	  dåliga	  på	  har	  författaren	  stött	  på	  i	  
undersökningen	  och	  funnit	  intressant	  att	  kunna	  undersöka	  vidare.	  	  

7.6 Förslag på teoretisk implementering 
Här	  kommer	  ett	  förslag	  på	  hur	  en	  teoretisk	  implementering	  skulle	  kunna	  gå	  till	  utifrån	  vad	  
undersökningen	  har	  visat	  enligt	  författaren.	  Detta	  förslag	  måste	  givetvis	  anpassas	  utifrån	  
den	  egna	  organisationen	  och	  vilket	  förbättringsprogram	  som	  valts	  se	  tabell	  17.	  

L5	   Framgångsfaktorer	  
1	   Skapa	  förståelse	  och	  engagemang	  hos	  ledningen	  
2	   Skapa	  mål	  och	  vision	  för	  arbetet,	  koppla	  det	  till	  organisationens	  verksamhetsplan	  
3	   Skapa	  delaktighet	  med	  medarbetare	  och	  intressenter,	  experter	  eller	  andra	  resurser	  
4	   Gör	  en	  plan	  och	  fördela	  resurser	  
5	   Utbilda	  och	  skapa	  kunskap	  om	  arbetet	  
6	   Kommunicera	  information	  och	  plan	  för	  att	  skapa	  förståelse	  
7	   Visa	  framgångar	  och	  goda	  exempel.	  Fira	  när	  delmål	  uppnås	  
8	   Ledningen	  måste	  följa	  upp	  och	  efterfråga	  för	  att	  hålla	  arbetet	  i	  liv	  

Tabell	  17.	  Teoretiskt	  förslag	  på	  implementering.	  

Författaren	  anser	  dock	  att	  den	  kunskap	  som	  uppnåtts	  kommer	  att	  vara	  en	  stadig	  grund	  att	  
stå	  på	  i	  fortsatt	  arbete	  ute	  i	  näringslivet,	  och	  nyttan	  av	  detta	  arbete	  kommer	  att	  vara	  till	  stor	  
hjälp	  för	  författaren	  i	  sin	  yrkesroll.	  

7.7 Metoddiskussion 
Författaren	  valde	  att	  göra	  en	  kvalitativ	  process,	  med	  hermeneutisk	  ideal,	  öppenkodad	  
abduktiv	  ansats,	  intervju	  med	  kvalitativ	  metod	  och	  blandning	  av	  etnometodologisk	  tradition	  
och	  naturism,	  med	  tvärsnittsdesign	  för	  att	  samla	  in	  data	  via	  intervjuer	  och	  litteraturstudier.	  	  

De	  val	  som	  gjort	  har	  författaren	  kunna	  motivera	  men	  känner	  ändå	  viss	  ödmjukhet,	  eftersom	  
det	  har	  varit	  ett	  omfattande	  arbete.	  Författaren	  skulle	  säkert	  kunna	  använt	  andra	  sätt	  för	  att	  
besvara	  syftet	  men	  författaren	  har	  funnit	  det	  både	  utmanande	  och	  lärorikt	  att	  arbeta	  på	  det	  
sätt	  som	  gjorts.	  En	  fördel	  som	  författaren	  anser	  är	  att	  framför	  allt	  fått	  ta	  del	  av	  
respondenternas	  erfarenheter	  vilket	  har	  varit	  särskilt	  lärorikt	  för	  författaren.	  	  

Något	  som	  författaren	  har	  ansett	  vara	  av	  stor	  vikt	  är	  att	  det	  har	  funnits	  ett	  tydligt	  avgränsat	  
syfte	  genom	  att	  titta	  på	  implementering	  av	  förbättringsprogram.	  Detta	  har	  gjort	  att	  det	  
funnits	  en	  tydlighet	  genom	  examensarbetet	  och	  det	  stärker	  dess	  innehåll.	  Styrkan	  i	  att	  ha	  
kunna	  få	  fram	  bra	  källor	  och	  det	  har	  varit	  lätt	  att	  avvisa	  de	  källor	  som	  inte	  varit	  passande.	  För	  
att	  stärka	  trovärdigheten	  (internvaliditet)	  i	  examensarbetet	  har	  författaren	  utfört	  både	  
intervjuer	  och	  litteraturstudier	  för	  att	  kunna	  besvara	  syftet	  med	  undersökningen.	  	  

För	  att	  öka	  överförbarheten	  (externvaliditet)	  har	  författaren	  försökt	  att	  använda	  sig	  av	  
respondenter	  med	  stor	  erfarenhet,	  och	  från	  olika	  organisationer.	  Men	  det	  trots	  allt	  endast	  
tolv	  undersökningsobjekt	  varav	  fem	  intervjuer	  och	  sju	  litteraturgranskningar,	  vilket	  
författaren	  anser	  är	  rimligt	  utifrån	  examensarbetets	  omfattning	  men	  kan	  anses	  som	  lite	  för	  
få	  för	  att	  det	  ska	  kunna	  gå	  att	  tillämpa	  i	  andra	  kontexter.	  	  
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För	  att	  öka	  pålitligheten	  (reliabiliteten)	  har	  författaren	  försökt	  att	  ta	  del	  av	  flera	  olika	  källor	  
för	  att	  söka	  kunskap.	  Undersökningen	  är	  tagen	  ur	  ett	  ”fönster”	  av	  verkligheten	  och	  
respondenternas	  erfarenhet	  kommer	  att	  växa	  och	  utvecklas	  vidare	  vilket	  gör	  att	  efter	  en	  tid	  
kan	  nya	  kunskaper	  kommit	  att	  flytta	  deras	  perspektiv.	  Om	  frågorna	  skulle	  ställas	  till	  andra	  
respondenter	  med	  liknande	  erfarenhet,	  från	  andra	  organisationer	  anser	  författaren	  att	  det	  
är	  mycket	  troligt	  att	  ett	  liknande	  meningsinnehåll	  skulle	  uppkomma.	  	  

Konfirmeringen	  (objektivitet),	  författaren	  har	  under	  hela	  arbetets	  gång	  varit	  medveten	  om	  
sin	  egen	  förförståelse	  och	  medveten	  om	  att	  detta	  skulle	  kunna	  påverka	  resultatet,	  men	  har	  
försökt	  att	  ha	  ett	  objektivt	  synsätt	  genom	  att	  vara	  medveten	  om	  den	  egna	  förförståelsen	  och	  
vid	  intervjuerna	  strävat	  efter	  att	  inte	  påverka	  utfallet.	  	  

Generaliserbarheten	  har	  författaren	  försökt	  att	  stärka	  genom	  att	  intervjuat	  respondenter	  
från	  olika	  organisationer.	  Det	  är	  dock	  bara	  fem	  respondenter	  var	  av	  två	  är	  från	  samma	  
organisation,	  men	  olika	  fabriker.	  Litteraturstudierna	  har	  gjorts	  för	  att	  komplettera	  och	  även	  
för	  att	  stärka	  examensarbetet.	  	  	  

7.8 Förslag på fortsatt forskning 
Detta	  examensarbete	  har	  undersökt	  en	  liten	  och	  avgränsad	  del	  av	  fenomenet	  
förbättringsprogram.	  Frågor	  som	  växt	  fram	  hos	  författaren	  under	  arbetets	  gång	  är	  att	  
undersöka	  vidare	  vikten	  av	  engagerat	  ledarskap	  och	  fördjupa	  sig	  i	  detta	  eftersom	  det	  är	  en	  
komplex	  fråga.	  Något	  annat	  som	  kommit	  upp	  som	  skulle	  vara	  intressant	  är	  att	  göra	  en	  
fallstudie	  av	  en	  implementering	  från	  start	  till	  att	  den	  kan	  anses	  vara	  fungerande.	  Detta	  skulle	  
vara	  intressant	  att	  följa	  för	  att	  närmare	  undersöka	  de	  faser	  som	  beskrivs	  och	  hur	  det	  
fungerar	  i	  en	  organisation	  för	  att	  se	  vilka	  kritiska	  moment	  som	  måste	  övervinnas.	  	  

En	  annan	  intressant	  del	  att	  undersöka	  vidare	  är	  hur	  förbättringsprogram	  fungerar	  när	  de	  
blivit	  implementerade	  och	  är	  en	  del	  av	  den	  dagliga	  verksamheten.	  Hur	  utvecklas	  detta	  med	  
avseende	  på	  PDSA-‐cykeln	  och	  att	  ständigt	  förbättras.	  Något	  annat	  som	  uppmärksammat	  
författaren	  är	  att	  undersöka	  om	  svenska	  ledare	  är	  generellt	  sämre	  på	  att	  efterfråga	  och	  följa	  
upp	  än	  andra.	  

7.9 Författarens egna ord 
I	  detta	  examensarbete	  har	  författaren	  erhållit	  kunskap	  om	  framgångsfaktorer	  för	  en	  lyckad	  
implementering	  av	  ett	  förbättringsprogram.	  Författaren	  valde	  tidigt	  att	  göra	  en	  kvalitativ	  
undersökning,	  för	  att	  utmana	  sig	  själv	  och	  få	  mycket	  fylliga	  data.	  Detta	  har	  varit	  tidskrävande	  
men	  mycket	  lärorikt.	  Vissa	  stunder	  fanns	  tanken	  på	  om	  inte	  en	  annan	  metod	  skulle	  ha	  varit	  
enklare	  att	  genomföra	  för	  att	  kunna	  besvara	  syftet.	  Författaren	  anser	  ändå	  att	  det	  har	  varit	  
värt	  det	  extra	  arbetet	  eftersom	  djupintervjuerna	  har	  gett	  otroligt	  mycket.	  Dialogen	  mellan	  
respondenter	  och	  författare	  har	  varit	  ovärderlig	  i	  kunskapslärandet	  för	  författaren.	  Mycket	  
av	  det	  som	  sagts	  i	  intervjuerna	  kommer	  författaren	  att	  ha	  nytta	  av	  i	  framtiden,	  framförallt	  
erfarenheter	  som	  utbytts,	  tips	  och	  scenarion	  som	  respondenterna	  har	  beskrivit.	  	  

Författaren	  anser	  sig	  att	  ha	  uppfyllt	  syftet	  med	  examensarbetet	  men	  inser	  också	  att	  detta	  är	  
ett	  mycket	  komplext	  ämne.	  Trots	  att	  författaren	  ansåg	  sig	  ha	  ett	  väl	  avgränsat	  syfte	  så	  är	  
informationsmängden	  enorm,	  och	  författaren	  anser	  sig	  bara	  ha	  ”skrapat	  toppen	  på	  
isberget”.	  	   	  
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BILAGA A  
	  

Intervjuguide:	  

Beskrivning	  och	  presentation	  av	  examensarbete.	  Ord	  som	  är	  understrukna	  och	  feta	  har	  
beskrivits	  ingående	  av	  intervjuaren	  vid	  intervjutillfället.	  	  Varför	  frågor	  har	  ställts	  om	  
intervjupersonen	  inte	  utvecklat	  sitt	  svar.	  

Bakgrund:	  

Namn:	  	  
Befattning:	  
Erfarenhet:	  

Förbättringsprogram:	  

Kan	  du	  beskriva	  vad	  du	  inkluderar	  i	  ordet	  förbättringsprogram?	  
Vad	  anser	  du	  att	  ett	  förbättringsprogram	  ska	  bygga	  på?	  
Vilka	  kriterier	  anser	  du	  ska	  ligga	  till	  grund	  för	  en	  implementering	  av	  ett	  förbättringsprogram?	  

Implementering:	  

Introduktionsfas:	  

Är	  ledningens	  stöd	  viktigt	  vid	  en	  implementering?	  	  
Varför?	  
Hur	  anser	  du	  att	  arbetet	  med	  att	  implementera	  ett	  förbättringsprogram	  ska	  förankras	  hos	  ledningen?	  
Vilka	  krav/	  förväntningar	  kan	  ställas	  på	  en	  implementering	  av	  förbättringsprogram?	  

Försöksfas:	  

Vad	  anser	  du	  är	  avgörande	  när	  ett	  förbättringsprogram	  ska	  anpassas	  till	  den	  egna	  verksamheten?	  
Är	  det	  viktigt	  med	  att	  kommunicera	  ”goda	  exempel”?	  	  
Varför?	  
Hur	  ska	  ”goda	  exempel”	  kommuniceras?	  Dåliga?	  

Införandefas:	  

Vilka	  delar	  är	  viktiga	  att	  ha	  med	  i	  en	  planering	  inför	  ett	  införande?	  
Vad	  anser	  du	  är	  kritiskt	  för	  att	  lyckas	  bra	  med	  en	  implementering	  vid	  första	  försöket?	  
Vad	  gör	  att	  en	  del	  misslyckas?	  

Expansionsfas:	  

Är	  det	  viktigt	  att	  hela	  organisationen	  är	  med	  i	  en	  implementering	  av	  ett	  förbättringsprogram?	  
Varför?	  
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Hur	  får	  man	  alla	  delaktiga	  i	  en	  implementering	  av	  ett	  förbättringsprogram?	  
Hur	  kan	  man	  involvera	  kunder	  och	  leverantörer	  i	  sitt	  förbättringsprogram?	  

Integrationsfas:	  

Vad	  anser	  du	  är	  avgörande	  när	  ett	  förbättringsprogram	  ska	  bli	  en	  del	  av	  den	  dagliga	  verksamheten?	  
Organisationens	  kultur	  och	  förbättringsprogram,	  hur	  anser	  du	  att	  de	  påverkar	  de	  varandra?	  	  
Är	  chefers/ledares	  delaktighet	  i	  förbättringsarbetet	  viktigt?	  	  
Varför?	  

Typ	  av	  införande:	  

För	  att	  lyckas	  med	  en	  implementering	  ska	  ett	  totalt,	  stegvis	  eller	  implementering	  under	  befintligt	  
koncept	  användas?	  

Varför	  ska	  det	  användas?	  

Framgångsfaktorer:	  

Vilka	  framgångsfaktorer	  skulle	  du	  påstå	  är	  de	  viktigaste	  för	  en	  lyckad	  implementering	  av	  ett	  
förbättringsprogram?	  
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BILAGA B  

 

Grovresultat från intervjuerna 
Sammanställning	  av	  resultat	  från	  intervjuerna.	  Respondenterna	  betecknas	  som	  R1-‐R5.	  

Kan du beskriva vad du inkluderar i ordet förbättringsprogram 
Alla	  respondenter	  är	  överens	  om	  att	  förbättringsprogram	  är	  ett	  strukturerat	  sätt	  att	  arbeta	  
på	  oavsett	  vilken	  metodik	  som	  används.	  R1	  och	  R2	  påtalar	  även	  vikten	  av	  delaktighet.	  R3	  och	  
R5	  påtalar	  att	  arbeta	  med	  ständiga	  förbättringar.	  R2	  anser	  att	  tydligt	  mål,	  utbildning	  och	  
information	  ska	  finnas	  med	  i	  förbättringsprogrammet.	  	  

Antal	   Framgångsfaktorer	  
5/5	   Strukturerat	  arbetssätt.	  
2/5	   Delaktighet.	  
2/5	   Ständiga	  förbättringar.	  
1/5	   Tydligt	  mål.	  
1/5	   Utbildning	  &	  Information.	  
	  

Vad anser du att ett förbättringsprogram ska bygga på? 
R1,	  R2,	  R3	  och	  R4	  beskriver	  alla	  att	  det	  ska	  bygga	  på	  engagerat	  ledarskap.	  	  R1,	  R2	  och	  R3	  
anser	  att	  det	  ska	  bygga	  på	  delaktighet.	  R1	  och	  R3	  betonar	  att	  det	  är	  viktigt	  med	  att	  rätt	  
förutsättningar	  skapas	  i	  form	  av	  rätt	  resurser	  så	  som	  tid,	  ansvarsutrymme	  etc.	  R2	  och	  R5	  
betonar	  vikten	  av	  struktur	  av	  arbetssätt.	  R2	  är	  den	  enda	  som	  tar	  upp	  uppföljning	  och	  
utvärdering.	  

Antal	   Framgångsfaktorer	  
4/5	   Engagerat	  ledarskap.	  
3/5	   Delaktighet.	  
2/5	   Ges	  rätt	  förutsättningar	  så	  som	  tid,	  ansvarsutrymme	  etc.	  
2/5	   Strukturerat	  arbetssätt,	  metodik.	  
1/5	   Uppföljning	  och	  utvärdering.	  
	  

Vilka kriterier anser du ska ligga till grund för en implementering av ett 
förbättringsprogram? 

R2,	  R3	  och	  R4	  är	  överens	  om	  att	  det	  måste	  finnas	  en	  vilja	  till	  att	  förändra	  något.	  R1	  och	  R2	  
pratar	  om	  behov	  av	  förändring.	  R2	  talar	  även	  åter	  igen	  om	  utbildning,	  information,	  tydliga	  
mål,	  engagemang	  och	  delaktighet.	  R5	  pointerar	  vikten	  av	  att	  det	  inte	  får	  vara	  att	  avsikten	  att	  
göra	  nedskärningar	  och	  säga	  upp	  personal	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  en	  implementering.	  	  

Antal	   Framgångsfaktorer	  
3/5	   Viljan	  att	  förändra.	  
2/5	   Behov	  av	  förändring	  
1/5	   Utbildning	  &	  Information.	  
1/5	   Tydliga	  mål.	  
1/5	   Engagemang	  &	  delaktighet.	  
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1/5	   Ej	  nedskärning	  och	  uppsägning.	  
	  

Är ledningens stöd viktigt vid en implementering? Varför? 
Alla	  respondenter	  anser	  att	  ledningens	  stöd	  är	  viktigt	  för	  att	  lyckas	  med	  en	  implementering	  
av	  ett	  förbättringsprogram.	  

Antal	   Framgångsfaktorer	  r	  
5/5	   Ja	  
R2,	  R3	  och	  R5	  beskriver	  på	  olika	  sätt	  att	  efterfrågan	  och	  uppföljning	  är	  viktiga.	  R2	  och	  R4	  
betonar	  vikten	  av	  att	  ledningen	  måste	  prioritera.	  R1	  beskriver	  att	  ledningen	  är	  de	  som	  
skapar	  förutsättningarna.	  R3	  Beskriver	  att	  ledningen	  måste	  visa	  handlingskraft	  om	  det	  inte	  
efterföljs.	  

Antal	   Framgångsfaktorer	  
3/5	   Ledningen	  ska	  efterfråga	  och	  följa	  upp.	  
2/5	   Ledningen	  prioriterar.	  
1/5	   Ledningen	  skapar	  förutsättningarna.	  
1/5	   Ledningen	  måste	  vidta	  åtgärder.	  
	  

Hur anser du att arbetet med att implementera ett förbättringsprogram ska 
förankras hos ledningen? 

Alla	  respondenter	  anser	  att	  ledningen	  måste	  planera	  och	  tillhandahålla	  resurser.	  R1	  och	  R2	  
anser	  att	  det	  måste	  förankras	  tydliga	  mål	  med	  implementeringen.	  R3	  och	  R5	  anser	  att	  
initiativet	  ska	  komma	  från	  medarbetarna	  men	  ramarna	  och	  besluten	  tas	  av	  ledningen.	  

Antal	   Framgångsfaktorer	  
5/5	   Planering	  och	  resursfördelning	  
2/5	   Tydliga	  mål.	  
2/5	   Initiativ	  från	  medarbetarna	  och	  beslut	  av	  ledning	  
	  

Vilka krav/förväntningar kan ställas på en implementering av 
förbättringsprogram? 

R1,	  R2	  och	  R5	  anser	  att	  utbildning,	  information	  måste	  finnas	  med.	  R3	  och	  R4	  betonar	  vikten	  
av	  engagerat	  ledarskap.	  R5	  betonar	  vikten	  av	  resurser	  i	  form	  av	  tid,	  penar	  och	  engagemang.	  

Antal	   Framgångsfaktorer	  
3/5	   Utbildning	  &	  Information.	  
2/5	   Engagerat	  ledarskap	  
1/5	   Resurser	  
	  

Vad anser du är avgörande när ett förbättringsprogram ska anpassas till den 
egna verksamheten? 

R2	  och	  R4	  anser	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  välja	  ett	  koncept	  för	  den	  egna	  verksamheten.	  R3	  anser	  
att	  det	  bara	  är	  en	  fråga	  om	  delaktighet.	  R5	  anser	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  följa	  den	  metodik	  som	  
valt	  oavsett	  problemets	  storlek.	  	  
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R1	  passade	  på	  frågan.	  

Antal	   Framgångsfaktorer	  
2/4	   Koncept	  för	  den	  egna	  verksamheten.	  
1/4	   Delaktighet.	  
1/4	   Hålla	  hårt	  i	  metodiken.	  
	  

Är det viktigt med att kommunicera ”goda exempel”? Varför? 
Alla	  respondenter	  är	  övertygade	  om	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  kommunicera	  goda	  exempel.	  

Antal	   Framgångsfaktorer	  
5/5	   Ja	  
	  

Respondenterna	  svarar	  olika	  om	  varför	  det	  är	  viktigt	  att	  kommunicera	  goda	  exempel.	  R1	  för	  
att	  visa	  de	  som	  använder	  rätt	  metodik	  och	  skapa	  nyfikenhet.	  R2	  för	  att	  skapa	  långsiktighet.	  
R3	  visa	  att	  det	  går	  att	  lyckas.	  R4	  för	  att	  visa	  på	  nyttan	  med	  arbetet.	  R5	  för	  att	  inte	  behöva	  gå	  
igenom	  samma	  misstag	  två	  gånger.	  

Antal	   Framgångsfaktorer	  
1/5	   Vi	  sa	  de	  som	  använder	  rätt	  metodik,	  ej	  största	  ekonomiska	  vinst.	  	  
1/5	   Nyfikenhet	  
1/5	   Skapa	  långsiktighet.	  
1/5	   Visa	  att	  det	  går	  att	  genomföra.	  
1/5	   Visa	  på	  nyttan	  med	  arbetet.	  
1/5	   Inte	  göra	  samma	  misstag.	  
	  

Hur ska ”goda exempel” kommuniceras? 
R1,	  R3	  och	  R4	  anser	  att	  man	  ska	  ta	  alla	  tillfällen	  i	  akt	  och	  vara	  så	  transparent	  som	  det	  går	  i	  
kommunikationen.	  R2	  använder	  sig	  av	  event	  ”lean	  avslut”	  där	  varje	  team	  får	  pressentera	  
sina	  genomförda	  förbättringar.	  R5	  använder	  också	  typ	  av	  event	  samt	  möten	  och	  global	  
intranäts	  lösning.	  

Antal	   Framgångsfaktorer	  
3/5	   På	  så	  många	  sätt	  som	  det	  går,	  intranät,	  tidningar,	  posters,	  film,	  etc.	  
2/5	   Event,	  med	  team	  presentation.	  
1/5	   Månads	  möten	  
1/5	   Global	  intranäts	  lösning.	  
	  

Vilka delar är viktiga att ha med i en planering inför ett införande? 
Respondenterna	  är	  oense	  i	  frågeställningen.	  R1	  betonar	  vikten	  av	  att	  ha	  rätt	  resurser	  avsatta	  
och	  att	  svara	  upp	  mot	  förväntningar	  på	  de	  roller	  som	  finns.	  R2	  beskriver	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  
se	  på	  de	  egna	  förutsättningarna	  inom	  organisationen	  och	  att	  prioritering	  sker	  gentemot	  
övrig	  verksamhet.	  R3	  betonar	  att	  visionen	  och	  målet	  är	  det	  viktigaste.	  R4	  anser	  att	  förståelse	  
är	  viktigt.	  R5	  betonar	  vikten	  av	  att	  planera	  in	  utbildning	  och	  olika	  typer	  av	  utbildning,	  samt	  
att	  organisationen	  måste	  vara	  mogen	  och	  mottaglig	  för	  feedback.	  
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Antal	   Framgångsfaktorer	  
1/5	   Rätt	  resurser.	  
1/5	   Roller	  &	  	  förväntningar	  
1/5	   Vilka	  förutsättningar	  som	  finns	  inom	  den	  egna	  organisationen	  
1/5	   Prioritering	  mot	  övrig	  verksamhet	  
1/5	   Vision	  &	  mål	  
1/5	   Förståelse.	  
1/5	   Utbildning.	  
1/5	   Feedback.	  
	  

Vad anser du är kritiskt för att lyckas bra med en implementering vid första 
försöket? 

	  Alla	  respondenter	  betonar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  stå	  fast	  vid	  metodiken,	  det	  man	  har	  bestämt	  
ska	  gälla.	  R1,	  R4	  och	  R5	  betonar	  alla	  vikten	  om	  att	  ha	  engagerade	  chefer	  och	  ledare,	  även	  
mellan	  chefer.	  R5	  betonar	  också	  vikt	  av	  utbildning	  och	  tid.	  R2	  påpekar	  vikten	  av	  att	  ha	  tydliga	  
mål.	  

Antal	   Framgångsfaktorer	  
5/5	   Stå	  fast	  vid	  att	  metodiken	  gäller.	  
3/5	   Engagerat	  ledarskap.	  
1/5	   Planering	  av	  utbildning	  &	  resurser.	  
1/5	   Mål	  
	  

Vad gör att en del misslyckas? 
R1,	  R2,	  R3	  och	  R4	  tror	  att	  många	  ger	  upp	  förtidigt	  eller	  saknar	  tålamod,	  uthållighet.	  R1	  
belyser	  att	  många	  har	  förstora	  krav	  på	  kort	  sikt.	  R2,	  R3,	  R4	  och	  R5	  betonar	  vikten	  av	  att	  
ledningen	  måste	  efterfråga,	  prioritera	  och	  följa	  upp.	  R5	  betonar	  att	  det	  läggs	  för	  lite	  tid	  på	  
utbildning.	  

Antal	   Framgångsfaktorer	  
4/5	   Saknad	  av	  uthållighet.	  
4/5	   Ledningens	  engagemang.	  	  
1/5	   Förstora	  krav	  på	  kort	  sikt.	  
1/5	   För	  lite	  utbildning.	  
	  

Är det viktigt att hela organisationen är med i en implementering av ett 
förbättringsprogram? Varför? 

R1	  och	  R2	  svarar	  nja.	  Respondent	  R3	  och	  R5	  svarar	  ja	  och	  R4	  nej.	  

Antal	   Framgångsfaktorer	  
2/5	   Ja	  
1/5	   Nej	  
2/5	   Nja/	  Ja	  &	  Nej	  
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R1,	  R2	  och	  R4	  beskriver	  att	  det	  går	  att	  starta	  upp	  i	  vissa	  avgränsade	  områden	  av	  
organisationen.	  Där	  anser	  R4	  att	  det	  går	  att	  köra	  bara	  i	  en	  del	  av	  organisationen,	  hela	  
behöver	  inte	  vara	  med.	  Samtidigt	  betonar	  R1	  att	  om	  man	  ska	  nå	  full	  effekt	  bör	  detta	  gälla	  
hela	  organisationen.	  	  R3	  och	  R5	  betonar	  vikten	  av	  att	  alla	  måste	  förstå	  och	  vara	  med	  och	  
bidra	  till	  detta	  för	  att	  det	  ska	  ge	  den	  effekt	  som	  är	  meningen.	  

Antal	   Framgångsfaktorer	  
3/5	   Pilot	  avgränsningar	  
2/5	   Skapa	  förståelse,	  delaktighet.	  
	  

Hur får man alla delaktiga i en implementering av ett förbättringsprogram? 
R1	  och	  R4	  anser	  att	  det	  bygger	  på	  förståelse.	  R2	  och	  R3	  anser	  att	  medarbetarna	  måste	  kunna	  
påverka	  det	  som	  görs.	  R5	  anser	  att	  det	  måste	  finnas	  lyhördhet	  och	  dialog.	  

Antal	   Framgångsfaktorer	  
2/5	   Förståelse	  
2/5	   Påverkan.	  
1/5	   Lyhördhet	  &	  dialog.	  
	  

Hur kan man involvera kunder och leverantörer i sitt förbättringsprogram? 
R1,	  R3,	  R4	  och	  R5	  påtalar	  om	  att	  visa	  på	  helheten	  och	  att	  engagera	  underleverantörer	  och	  
kunder	  för	  en	  vinna,	  vinna	  situation.	  R2	  betonar	  vikten	  av	  tät	  kommunikation	  mellan	  
parterna.	  

Antal	   Framgångsfaktorer	  
4/5	   Påvisa	  helheten.	  
1/5	   Tät	  kommunikation.	  
	  

Vad anser du är avgörande när ett förbättringsprogram ska bli en del av den 
dagliga verksamheten? 

R1	  och	  R2	  betonar	  vikten	  av	  att	  organisationen	  ska	  äga	  förbättringsprogrammet	  ej	  konsulter.	  
R3	  och	  R4	  anser	  det	  är	  viktigt	  med	  delaktighet.	  R1	  betonar	  vikten	  av	  engagerade	  ledare	  och	  
chefer.	  R1	  och	  R4	  anser	  också	  att	  utbildning	  för	  att	  känna	  sig	  trygg	  med	  metodiken	  är	  viktigt.	  
R5	  beskriver	  att	  de	  har	  lyckats	  genom	  att	  ha	  en	  strukturerad	  arbetsprocess.	  

Antal	   Framgångsfaktorer	  
2/5	   Organisationen	  ska	  äga.	  
2/5	   Delaktighet.	  
2/5	   Utbildning.	  
1/5	   Engagerat	  ledarskap.	  
1/5	   Strukturerad	  arbetsprocess.	  
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Organisationens kultur och förbättringsprogram, hur anser du att de påverkar 
de varandra?  

R2,	  R3,	  R4	  och	  R5	  anser	  att	  de	  påverkar	  varandra	  jätte	  mycket.	  R2	  anser	  det	  är	  viktigt	  med	  en	  kultur	  
som	  skapar	  delaktighet	  och	  att	  det	  går	  att	  ifrågasätta.	  	  R3	  anser	  att	  det	  är	  viktigt	  med	  en	  kultur	  som	  
är	  öppen	  för	  nya	  idéer.	  R4	  anser	  att	  det	  måste	  finnas	  en	  anpassning/samspel	  mellan	  de	  båda.	  R5	  
beskriver	  att	  det	  måste	  vara	  en	  identifiering	  om	  vilka	  vi	  är	  och	  vill	  vara.	  

R1	  passar	  på	  frågan.	  

Antal	   Framgångsfaktorer	  
4/4	   Storpåverkan.	  
1/4	   Delaktighet	  och	  ifrågasättande.	  
1/4	   Öppen	  för	  nya	  idéer.	  	  
1/4	   Samspel.	  
1/4	   Identifiering.	  
	  

Är chefers/ledares delaktighet i förbättringsarbetet viktigt? Varför? 
R1,	  R2,	  R3	  och	  R4	  är	  överens	  om	  att	  ledarnas	  delaktighet	  är	  viktig.	  R5	  svarar	  Nja.	  

Antal	   Framgångsfaktorer	  
4/5	   Ja	  
1/5	   Nja	  Ja	  &	  Nej	  
	  

R1,	  R2,	  R3	  och	  R4	  är	  överens	  om	  att	  ledarna	  måste	  efterfråga	  resultat.	  R5	  anser	  att	  de	  ska	  
visa	  intresse	  och	  efterfråga	  men	  medarbetarna	  ska	  vara	  utförare.	  R1	  och	  R4	  anser	  att	  
ledarnas	  roll	  är	  att	  skapa	  förutsättningar	  och	  tillhandahålla	  resurser.	  R4	  anser	  att	  de	  ska	  
utbilda	  i	  metodiken.	  

Antal	   Framgångsfaktorer	  
4/5	   Ledare	  måste	  efterfråga	  resultat.	  
2/5	   Ledare	  ska	  skapa	  förutsättningar	  
1/5	   Utbilda	  i	  metodik	  
1/5	   Visa	  intresse.	  
	  

För att lyckas med en implementering ska ett totalt, stegvis eller 
implementering under befintligt koncept användas? 

	  

Respondent	   Framgångsfaktorer	  
R1	   Stegvis	  för	  att	  lära	  och	  bygga	  upp	  kunskap.	  
R2	   Stegvis	  och	  totalt	  i	  kombination.	  Viktigt	  med	  tydlig	  start.	  
R3	   Testat	  alla	  tre,	  vet	  inte	  vilken	  som	  är	  bäst.	  
R4	   Beror	  på	  organisation	  och	  förbättringsprogram	  
R5	   Stegvis,	  troligast	  eller	  total	  om	  resurserna	  finns	  men	  måste	  vara	  beredd	  på	  bakslag..	  
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Vilka framgångsfaktorer skulle du påstå är de viktigaste för en lyckad 
implementering av ett förbättringsprogram? 

R3,	  R4	  och	  R5	  betonar	  vikten	  av	  ledningens	  engagemang.	  R1,	  R2	  och	  R3	  anser	  att	  det	  måste	  
finnas	  en	  vilja	  till	  att	  implementera	  ett	  förbättringsprogram.	  R2	  och	  R4	  beskriver	  att	  det	  
måste	  finnas	  tydliga	  mål.	  	  R2	  och	  R5	  beskriver	  resurser	  i	  form	  av	  tid	  och	  ekonomi.	  R2	  och	  R4	  
nämner	  kunskap/utbildning.	  R1	  och	  R4	  beskriver	  att	  det	  måste	  finnas	  en	  förståelse	  för	  både	  
helheten	  och	  varför	  det	  arbetas	  med	  förbättringsprogram.	  R2	  och	  R4	  anser	  att	  uthållighet	  
och	  tålamod	  är	  viktiga	  framgångsfaktorer.	  	  

Respondent	   Framgångsfaktorer	  
3/5	   Engagerad	  ledning.	  
3/5	   En	  vilja.	  
2/5	   Tydliga	  mål.	  
2/5	   Resurser,	  tid,	  pengar.	  
2/5	   Kunskap/Utbildning.	  
2/5	   Förståelse.	  
2/5	   Uthållighet	  &	  Tålamod	  
1/5	   Visa	  på	  framgång	  för	  både	  medarbetare	  och	  kund.	  
1/5	   Arbeta	  med	  avvikelser.	  
1/5	   Prioritera	  
1/5	   Delaktighet	  
	  

	  


