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Förord 
Vad är robusta och förändringsvänliga processer? Det är en fråga som upptagit både vår vakna 
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förvirringens tider. 
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tålamod, all peppning och glada hejarop som gjort att vi kommit i mål! 
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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att skapa ökad förståelse och kunskap kring hur en organisation i 
praktiken kan arbeta för att uppnå robusta men samtidigt förändringsvänliga processer, med 
bibehållet eller ökat kundvärde. Följande forskningsfrågor besvarades i studien: Hur kan en 
verksamhet, i praktiken, skapa en gemensam förståelse för sitt aktuella nuläge vad gäller 
robusthet och förändringsvänlighet i sina processer? Hur kan en verksamhet, i praktiken, 
identifiera och prioritera förbättringsområden som leder till robusta men samtidigt 
förändringsvänliga processer? Studien utformades som en kvalitativ fallstudie där en ny modell 
testades. Modellen innebar att addera narrativa nätverk till traditionell flödeskartläggning och 
gemensam problemlösning för att besvara studiens frågeställningar och syfte. Resultat och 
slutsatser visade hur en organisation i praktiken kan arbeta med modellen Robust Change för att 
öka sin förståelse kring robusta men samtidigt förändringsvänliga processer samt identifiera och 
prioritera förbättringsområden.   



 

 
Abstract 
The aim of present study was to create greater understanding and knowledge of how an 
organization, in practice, can achieve robust but at the same time change friendly processes, 
while maintaining or increasing customer value. The following research questions were 
answered: How can an organization, in practice, create a common understanding of their actual 
present situation in terms of robustness and change kindness in their processes? How can an 
organization, in practice, identify and prioritize areas for improvement that leads to robust but at 
the same time change friendly processes? The study design was a qualitative case study where a 
model was tested to examine the research questions. The model is built up on identified customer 
value, flow mapping extended with narrative networks, and a workshop with problem solving in 
groups. Results and conclusions showed how an organization in practice could work with the 
model RobustChange. 
 

  



 

 
Begrepp 
 
Robusta processer - Processer som är stabila och kan hantera variation och störningar. Stabilitet 
innebär standardiserade arbetssätt. 
 
Förändringsvänliga processer - Processer som kan förändras utefter kundernas skiftande behov 
när det är nödvändigt.  
 
Förbättring - Fel, brister, problem och möjligheter utgör grunden till att något kan bli bättre. 
Utifrån det handlar det om att gå från aktuell resultatnivå till en bättre nivå. 
 
Kundvärde och kundtillfredsställelse - Att tillgodose kundbehov och förväntningar utgör 
kundvärde och skapar kundtillfredsställelse. Kunskaper om vad som skapar värde för kunden och 
kunna tillgodose detta är grunden kundtillfredsställelse. Det handlar om att göra rätt saker på rätt 
sätt, inte bara göra saker på rätt sätt.   
 
Process - Repetitivt länkade aktiviteter där information och resurser används för att omforma 
objekt in till objekt ut, från identifiering till tillfredsställelse av den huvudsakliga mottagarens 
behov. 
 
Flöde - Processer består av olika naturliga flöden såsom material, produkter, information, 
individer och så vidare när arbete i processerna sker. Flödenas grund består av samverkan mellan 
individer, avdelningar och enheter. 
 
 
Förkortningar 
 
WCM - World Class Manufacturing 
 
PM - Professional Maintenance 
 
EWO - Emergency Work Order 
 
FU - Förebyggande underhåll 
 
Tagg - Avhjälpande underhåll 
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1 Introduktion	  
I kapitlet presenteras studiens bakgrund, syfte och frågeställningar gällande robusta men 
samtidigt förändringsvänliga processer. 

1.1 Bakgrund	  
En organisations framgång kan, enligt Kohlbacher och Reijers (2012), avgöras av den egna 
förmågan till att ständigt förbättra sina processer. Införande av processorientering i funktions- 
och produktorienterade organisationer har visat sig bidra till att lösa många kvalitetsproblem 
(Hellström & Eriksson, 2008). För att kunna lösa dessa problem bör organisationen fokusera på 
att sammanlänka aktiviteter som sker över flera olika avdelningar, och framförallt fokusera på de 
processer som skapar ett värde för kunden. Genom att ifrågasätta de processer (eller aktiviteter i 
processer) som inte skapar ett värde för kunden kan organisationen bli mer effektiv (Chen, Tian 
& Daugherty, 2009). 
 
Swedish Quality Management Academy (SQMA) utförde 2012 en delphi-studie som bland annat 
visade att en aktuell kvalitetsutmaning är att effektivisera verksamheten för att nå ökad 
konkurrenskraft (SQMA, 2012). En underdimension till effektiviseringen är förmåga att utforma 
robusta processer som samtidigt är förändringsvänliga. Processerna bör kunna förändras utefter 
det behov som efterfrågas av kunderna, samtidigt behöver processerna också vara robusta och 
stabila för att kunna hålla en hög produkt- eller tjänstekvalitet. SQMA (2012) ställer frågor om 
hur en hög organisatorisk kompetens som förenar anpassningsförmåga med förmåga att uppfatta 
nya behov kan utvecklas samt hur robusta processer som samtidigt är förändringsvänliga kan 
skapas (ibid.). En viktig förutsättning för att lyckas med att implementera och förbättra processer 
vidare är att medarbetarna är delaktiga i att skapa processernas utformning och har förståelse för 
syftet med processen och kan arbeta enligt den (Hammer, 2007). 
 
Genom offensiv kvalitetsutveckling går det, enligt Asif, Vires och Ahmad (2013), att förbättra 
existerande processer i en organisation, men för att anpassa sig till en dynamisk marknad är det 
viktigt att organisationen även kan vara utforskande och innovativ. Det finns forskare som menar 
att offensiv kvalitetsutveckling kan hämma utforskande och innovation eftersom det finns en risk 
att införandet av detta leder till ökad byråkrati i och med de systematiska strukturerna som införs. 
De menar att det även finns en risk att medarbetarna känner sig styrda av processen och 
arbetssättet, snarare än att det är de som påverkar processerna och arbetssättet (Haynes, 1999). 
Asif et al. (2013) och Flynn, Schroeder, Flynn, Sakakibara, och Bates (1997) menar att det går 
att införa former av offensiv kvalitetsutveckling som även är dynamiska och 
kunskapsorienterade.  
 
Som ovan nämnda SQMA-undersökningen (2012) visade så finns det ett kunskapsbehov i 
kvalitetsforskningen angående hur en verksamhet praktiskt kan skapa och styra sina processer så 
att de är robusta och samtidigt lätta att förändra. Ovan beskrivs även att det finns forskare som 
menar att det kan vara problematiskt att införa förändringsvänlighet samtidigt som systematiska 
strukturer införs, medan andra menar att det finns sätt att kombinera dessa. 
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En process grad av förändringsvänlighet	   definieras i denna studie som möjlighet att förändra 
processen för att kunna svara mot kundens behov och förväntningar. En process grad av 
robusthet definieras i denna studie som en process förmåga att hålla en jämn och hög produkt- 
eller tjänstekvalitet. Begreppet kvalitet kan definieras som “kvaliteten på en produkt är dess 
förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa kundernas behov och förväntningar” (Bergman & 
Klefsjö, 2012, s. 23). 
 
Bibehållet eller ökat levererat värde till kunden, som i denna studie avser kundens behov och 
förväntningar på processen, och förutsättningar för förändring (förbättring) är centralt vad gäller 
förmågan att i en process hantera och balansera stabilitet och förändringsvänlighet. Rent 
praktiskt kvarstår idag det tydliga behovet som identifierades av SQMA (2012). Det vill säga 
behovet av ökad förmåga och kunskap kring hur organisationer praktiskt kan arbeta för att skapa 
en gemensam förståelse för sina processers grad av robusthet och förändringsvänlighet och 
därmed få en möjlighet till att mer systematiskt identifiera och prioritera förbättringsmöjligheter 
gällande robusthet och förändringsvänlighet i sina processer. Med andra ord finns det behov av 
att utveckla och komplettera dagens verktyg och arbetssätt för att stödja organisationer i att mer 
systematiskt möta detta behov. 

1.2 Syfte	  och	  frågeställningar	  
Syftet med denna studie är att skapa ökad förståelse och kunskap kring hur en organisation i 
praktiken kan arbeta för att uppnå robusta men samtidigt förändringsvänliga processer, med 
bibehållet eller ökat kundvärde. 

1.3 Frågeställningar	  
 
● Hur kan en verksamhet, i praktiken, skapa en gemensam förståelse för sitt aktuella nuläge 

vad gäller robusthet och förändringsvänlighet i sina processer? 
 

● Hur kan en verksamhet, i praktiken, identifiera och prioritera förbättringsområden som 
leder till robusta men samtidigt förändringsvänliga processer?  
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2 Teori	  
I kapitlet beskrivs teori som bedömts som relevant utifrån studiens syfte och frågeställningar, det 
vill säga robusta och förändringsvänliga processer, kundvärde, skapa gemensam förståelse samt 
identifiering och prioritering av förbättringsområden. Inledningsvis görs en beskrivning av 
offensiv kvalitetsutveckling eftersom att arbeta med processer är en central del inom området. 

2.1 Offensiv	  kvalitetsutveckling	  	  
Offensiv kvalitetsutveckling är ett sätt att sammanhållet arbeta med kvalitetsfrågor i hela 
verksamheten. Bergman och Klefsjö (2012) beskriver offensiv kvalitetsutveckling som att “man 
ständigt strävar efter att uppfylla, och helst överträffa kundernas behov och förväntningar till 
lägsta möjliga kostnad genom ett kontinuerligt förbättringsarbete i vilket alla är engagerade och 
som har fokus på organisationens processer” (s.38 ). 
 
Dahlgaard-Park, Chen, Jang och Dahlgaard (2013) beskriver offensiv kvalitetsutveckling som en 
modell, eller ett ramverk, som kan användas för att styra genom värderingar och styrkor, och 
samtidigt skapa hållbar utveckling och framgång i en organisation. De menar vidare att offensiv 
kvalitetsutveckling har haft ett stort inflytande på organisationsutveckling genom införandet av 
processtyrning, positiv människosyn och strategiskt ledarskap. Offensiv kvalitetsutveckling 
bygger på värderingar och organisationskultur som har fokus på hörnstenarna: engagerat 
ledarskap, kunder i centrum, medarbetarnas delaktighet, ständiga förbättringar, bygga beslut på 
fakta och att arbeta med processer som återfinns inom modeller och tekniker som benämns med 
andra ord än just offensiv kvalitetsutveckling (ibid.). 

2.1.1 Hörnstensmodellen	  
Offensiv kvalitetsutveckling består av värderingar, arbetssätt och verktyg som i en helhet 
samverkar i syfte att uppnå högre kundnöjdhet med så låg resursåtgång som möjligt (Bergman & 
Klefsjö, 2012). Värderingarna sammanfattas i den så kallade hörnstensmodellen: sätt kunden i 
centrum; ständiga förbättringar; arbeta med processer; basera beslut på fakta; skapa 
förutsättningar för delaktighet; för att stötta hörnstenarna och för att överhuvudtaget lyckas med 
förbättringsarbete krävs en engagerad ledning (Digalwar & Sangwan, 2011).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 1. Hörnstensmodellen av Bergman och Klefsjö (2012, sid 40) 
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Ständiga	  förbättringar	  
För att kunna möta föränderliga kundkrav är det viktigt att arbeta med hörnstenen ständiga 
förbättringar, menar Digalwar och Sangwan (2011). Det handlar om en kultur att kontinuerligt 
förbättra produkterna och tjänsterna, samt processernas utformning. Traditionella mått på 
prestation, som till exempel tid, räcker inte för att förbättringar ska ske. Digalwar och Sangwan 
(2011) föreslår mer adekvata prestationsmått när det gäller ständiga förbättringar, som kan ses 
som en del av kulturen; högsta ledningens engagemang: medarbetarnas lärande och växande: 
processernas förmåga att hantera variationer i krav från kunderna genom medarbetarnas 
motivation, engagemang: kundtillfredsställelse: samt finansiell uppföljning.  

Engagerat	  ledarskap	  
En viktig förutsättning för att kvalitetsynsättet ska genomsyra organisationen, menar Rentzhog 
(1998), är att ledningen visar ett stort engagemang för kvalitetsarbetet. Bergman och Klefsjö 
(2012) menar att ett engagerat ledarskap är avgörande för medarbetarnas engagemang och 
delaktighet. Chefer behöver vara trovärdiga, tydliga och skickliga i sin kommunikation och 
fungera som föredömen (ibid.). 

Basera	  beslut	  på	  fakta	  
Att basera beslut på fakta, identifierar Dahlgaard-Park, Chen, Jang och Dahlgaard (2013) som en 
viktig hörnsten. Bergman och Klefsjö (2012) menar att det handlar om att inte låta slumpfaktorer 
ha en avgörande betydelse. Det är av största vikt att kunna urskilja orsaker och för att kunna göra 
det krävs fakta som kan analyseras. Sammanfattningsvis består hörnstenen av att samla in, 
strukturera och analysera olika typer av information (ibid.). 

Kunden	  i	  centrum	  
En förutsättning för att kunna tillgodose kundbehovet är att förstå behovet, det är därför 
nödvändigt att inhämta information om detta för att sedan analysera. Det är i sammanhanget 
viktigt att betona att kunder både kan vara externa och interna. De interna kunderna består av 
medarbetarna och de externa är de som finns utanför organisationen (Powell, Rushmer & Davis, 
2009). 

Skapa	  förutsättningar	  för	  delaktighet	  
En strategi för att jobba med ständiga förbättringar bygger på utveckling av medarbetare samt 
stimulera deras delaktighet (Digalwar & Sangwan, 2007, 2011; Flynn et al., 1997). Det ska vara 
lätt för medarbetare att engagera sig och påverka beslut (Maddern, Smart, Maull & Childe, 2013; 
Sörqvist, 2004). Digalwar och Sangwan (2007) menar att det här är den viktigaste hörnstenen 
eftersom den bygger upp förmågan att förbättra processerna.  

Arbeta	  med	  processer	  
För att sätta kunderna i centrum och för att lyckas med kvalitetsutveckling bör en organisation 
även arbeta med processer (Rentzhog, 1998). Eftersom processerna skapar de varor eller tjänster 
som tillfredsställa kundens behov är det viktigt att förstå hur processerna skapar värde för 
kunden. Den information som skapas i processen kan användas för att analysera om och hur 
processen lever upp till de krav som kunderna ställer samt förankra kundens behov till 
medarbetarna (ibid.). 
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Det finns ett flertal former att jobba med hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling. Dahlgaard-
Park, Chen, Jang och Dahlgaard (2013) menar att forskning inom offensiv kvalitetsutveckling 
bör fokusera på hörnstenarna kunden i centrum, ständiga förbättringar, i interna processer samt 
medarbetarnas delaktighet. Da Silva, Tadashi och Kikuo (2005) menar att kunden i fokus och 
medarbetarnas trivsel på arbetsplatsen med innovativt klimat är avgörande för synergieffekter 
som leder verksamheten till framgång. Det som är avgörande för en organisations förmåga att 
anpassa sig till förändringar i omvärlden är alltså att medarbetarna inom processerna har resurser, 
kunskap och förmåga, samt motivation till att förbättra sina processer så att de kan leverera det 
kunden vill ha. Förutsättningar för detta byggs upp av ett engagerat ledarskap. Processernas grad 
av förändringsvänlighet är i sin tur avgörande för att uppnå kundtillfredsställelse och finansiella 
framgångar (Digalwar & Sangwan, 2007, 2011). 
 
Liksom Digalwar och Sangwan (2007, 2011) framhäver även Rentzhog (1998) 
processorienteringens viktiga roll i offensiv kvalitetsutveckling. Sammanfattningsvis kan av 
ovan resonemang konstateras att processerna kan användas som utgångspunkt för att även sätta 
fokus på delaktighet, förbättringar och kundfokus. 

2.1.2 Processorientering	  	  
Det finns många skäl att arbeta processorienterat, enligt “Processhandboken” (Lunds Universitet, 
2009) ger processorientering i en organisation en helhetsförståelse för processerna, bidrar till ett 
gemensamt arbetssätt, möjliggör effektivisering och förbättring, samt bygger in nya värden i 
strukturen. Genom att se över sina processer och arbeta utifrån dessa horisontellt kan en 
organisation undvika eller minska risken för att samarbeten brister, oförståelse uppstår och 
suboptimeringar skapas mellan avdelningar eller funktioner (Chen et al., 2009; Sörqvist, 2004). 
Processorientering handlar om att fokusera på hur värde skapas i verksamhetens processer istället 
för på resultatet (Chen et al., 2009; Hammer, 2007; Hellström & Eriksson, 2008). 
 
Det finns olika mognadsnivåer av införandet av processorientering och bygger i stort på att 
processerna inom organisationen är kartlagda, krav på processen är identifierade och har uppnått 
förståelse, att processerna mäts, samt att ständiga förbättringar är en del i kulturen (Hammer, 
2007). Hammer (2007) och Chen et al. (2009) menar att det är allra viktigast att kulturen 
förändras så att teamarbete över funktionsgränser uppmuntras, medarbetarnas individuella 
resurser tas tillvara, samt införande av starkt kundfokus. Ledare och chefer inom organisationen 
bör fokusera på processerna i sig snarare än aktiviteterna i processerna, samt fokusera på att 
utveckla medarbetarna snarare än att styra dem (ibid.). 
 
Hur det praktiskt går att fokusera på hur värdet skapas i processerna har vidareutvecklats i 
flödesorientering, såsom Lean-tänkande (Powell, Rushmer & Davis, 2009; Womack & Jones, 
2003).  

2.1.3 Flödesorientering	  
Flödesorienterade organisationer kan beskrivas som gränslösa med syfte att öka flexibilitet, 
produktionshastighet samt för att öka möjligheterna till förbättring. Flödet löper över flera 
funktions- och kategorigränser och styrs av kundernas unika krav, bygger på samarbete över 
funktionsgränser, samt kompetensutveckling (Abrahamsson & Johansson, 2008).  
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Flödesorientering är centralt inom Lean. Powell, Rushmer och Davis (2009) samt Womack och 
Jones (2003) beskriver Lean som ett system för lärande med huvudfokus på att skapa värde till 
kunden (både intern och extern). Huvudteman i Lean är effektiva processer med ett minimum av 
slöseri och fel, samt att ökad kundnöjdhet är målet med flödesorienterat arbetssätt. Bicheno et al. 
(2009) beskriver Lean som holistiskt (helhetssyn) och med systemtänkande eftersom det handlar 
om att förbättra hela systemet och inte bara eliminera slöseri. Systemtänkandet är också centralt 
eftersom Lean bygger på samarbete över funktionsgränserna.  

2.2 Processer	  
Att arbeta med processer och ständigt förbättra dessa är alltså centralt i offensiv 
kvalitetsutveckling och processorientering. Men vad är egentligen en process? 

2.2.1 Vad	  är	  en	  process?	  
En process kan definieras på olika sätt. Enligt “Processhandboken” (Lunds Universitet, 2009) 
kan en process förenklat beskrivas som en kedja relaterade aktiviteter som repeteras om och om 
igen som strävar efter samma mål i syfte att tillfredsställa ett behov. En process kan benämnas 
som en struktur eller som ett arbetssätt utan vare sig mänskliga eller materiella resurser. Då 
processen används behöver dock resurser och information tillföras för att den ska fungera som 
tänkt. Dock är oftast en process mer komplex än en kedja av aktiviteter, det handlar snarare om 
ett nätverk av länkade aktiviteter (ibid.).  
 
“Processhandboken” (Lunds Universitet, 2009) definierar en process som ”Repetitivt länkade 
aktiviteter där information och resurser används för att omforma objekt in till objekt ut, från 
identifiering till tillfredsställelse av den huvudsakliga mottagarens behov” (s. 8).  
 

 
Figur 2. Illustration av en process från “Processhandboken” (Lunds Universitet, 2009, s. 37) 

 
En affärsprocess kan även definieras i mer abstrakta termer som en förflyttning från kundbehov 
till kundtillfredsställelse (Goldkuhl & Lind, 2008) eller som en väg från behov till 
kundtillfredsställelse (Processhandboken, 2009). En process har, utifrån Maddern et al. (2014) 
definition, flytande gränser som relaterar till kundtillfredsställelse, med ett komplext och iterativt 
flöde med feedback-loopar som ska kontrolleras i relation till förändringar som sker i omvärlden.  
 
Ett vanligt sätt att kategorisera typer av en organisations processer är genom huvudprocesser, 
stödprocesser och ledningsprocesser (Rentzhog 1998). Huvudprocesser ska uppfylla de externa 
kundernas behov, exempelvis produktionsprocesser. Stödprocesser ska stötta huvudprocesserna 
så att de fungerar så bra som möjligt, exempelvis underhållsprocesser. Ledningsprocesser ska se 
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till att att det finns mål och strategier samt genomföra förbättringar av de övriga processerna 
(ibid.). 
 
Hammer (2007) och Maddern et al. (2014) menar att en process fungerar som bäst om 
medarbetarna i processen förstår den och har den rätta kunskapen och kompetensen för att utföra 
sitt arbete inom processen i enlighet med dess design och mål. En processägare ska vara ansvarig 
för att processen verkligen levererar det kundvärde den ska. Det är även viktigt att processen har 
stödprocesser, till exempel IT-stöd, som fungerar, samt att det finns adekvata mätvärden 
kopplade till processen. Hammer (2007) menar att det är mycket viktigt att alla dessa 
möjliggörare finns för att processen överhuvudtaget ska fungera (ibid.).  
 
Medarbetarna i processen kan sägas ha den rätta kunskapen för att uträtta sitt arbete i processen 
om de kan beskriva processens flöde, hur deras arbetsinsats påverkar kunderna och andra 
medarbetare inom processen, samt processens leveransförmåga i de verkliga och förväntade mått 
som avgör leveransförmågan (Hammer, 2007). Medarbetarna i processen ska kunna utföra 
samarbete och självreglering som manifesteras i gemensam problemlösning och förmåga att 
ständigt förbättra processen. Medarbetarna ska arbeta i enlighet med processen, utföra sitt arbete 
korrekt för att andra medarbetare i processen ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan problem 
och kunna identifiera och uppmärksamma förbättringsåtgärder i processen (ibid.). 

2.2.2 Processer	  och	  flöden	  
I många sammanhang används både begreppen process och flöde. Det finns för att skapa 
tydlighet anledning att klargöra begreppens betydelse. Sörqvist (2013) menar att en verksamhets 
processer består av olika naturliga flöden såsom material, produkter, information, individer och 
så vidare när arbete i processerna sker. Flödenas grund består av samverkan mellan individer, 
avdelningar och enheter (ibid.). 
 
Om flöden enbart studeras i lokalt perspektiv, skriver Sörqvist (2013) brukar de vanligtvis se ut 
att fungera tillfredställande utifrån internt ställda krav. Genom att istället studera processerna i 
helhetsperspektiv där fokus ligger på verksamhetens övergripande flöden och hur väl de möter 
kundens behov kan ofta många förbättringsområden identifieras. Orsaker till problem består ofta 
av bristande helhetssyn, dålig samordning, suboptimeringar och organisatoriska gränssnitt som 
bryter naturliga flöden (ibid.). 

2.2.3 Processers	  flexibilitet	  och	  robusthet	  
I SQMA-studien (2012) används begreppet förändringsvänliga processer, alternativt processer 
som är lätta att förändra. I diskussionen om processers förmåga att leverera enligt de krav som 
finns på dem är dock begreppet flexibilitet vanligt förekommande. Det finns ingen självklar och 
entydig definition.  
 
Flexibilitet, menar Golden och Powell (2001), är förmågan att anpassa sig över tid, inom ett visst 
intervall, med intention och fokus. Flexibilitet kan mätas genom perspektiven effektivitet, 
mottaglighet, mångsidighet och robusthet (ibid.). Digalwar och Sangwan (2007) samt Sawhney 
(2006) definierar flexibilitet som förmågan att i en process hantera förändringar utan att det 
märks i kostnader, kvalitet eller leverans till kunden.  
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Blome, Schoenherr och Rexhausen (2013) diskuterar istället begreppet “supply chain agility”, 
försörjningskedjans möjlighet att vara rörlig. Författarna definierar begreppet i termer av en 
organisations förmåga att snabbt och effektivt kunna reagera på förändringar i dess omvärld. Det 
inbegriper även organisationen flexibilitet och förmåga att omgående och på ett framgångsrikt 
sätt kunna omstrukturera viktiga resurser för att kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga (ibid.).	  
Sawhney (2006) menar att en process flexibilitet bestäms av dess komponenter, det vill säga 
utrustning, människor och infrastruktur. Dessa komponenter behöver således också vara 
förändringsvänliga. Krav på vilket värde processen levererar kan ofta av olika anledningar 
variera avsevärt jämfört med förutspådda krav på värdet som processen levererar (ibid.).  
 
Flexibilitet kan också beskrivas som processens förmåga att fungera tillfredsställande även om 
det inträffar tillfälliga variationer i omgivningen (Bowon & Chulsoon, 2013; Rentzhog, 1998) 
såväl som internt (Bowon & Chulsoon, 2013). Det är svårt att hitta generella indikatorer på 
processers flexibilitet, det är till stor del beroende av vilken typ av process det rör sig om. 
Backhouse och Burns (1999) specificerar begreppet flexibilitet mer och menar att förändringarna 
handlar om förmågan att möta en variation av kundkrav.  
 
Enligt “Processhandboken” (Lunds Universitet, 2009) handlar en process grad av flexibilitet om 
dess förmåga att anpassa processen till förändringar i externa och interna villkor och behov. 
Denna flexibilitet inkluderar att processen är rätt dokumenterad, användarna vet hur de ska 
använda processen, processen tillåter individuell och lokal frihet, samt att processen kan 
anpassas till nya villkor och behov med en rimlig insats. 
 
Jain, Jain, Chan och Singh (2013) påtalar problematiken med att mäta processers flexibilitet. Jain 
med kollegor identifierar att flexibilitet kan mätas på två sätt, antingen genom kvalitativa eller 
kvantitativa ansatser. Det finns dock inga entydiga resultat som talar för att den ena ansatsen är 
bättre än den andra. En svårighet som påtalas är att flexibilitet måste utgå utifrån kunden eller 
den specifika situationen, vilket gör det svårt att identifiera universella mått på flexibilitet (ibid.). 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras ett gemensamt tema i många av ovanstående definitioner av 
flexibilitet. De flesta handlar om processernas förmåga att vara stabila och hålla en jämn kvalitet 
samtidigt för att hantera variationer i krav och behov från omvärlden och internt - det vill säga 
processens förmåga att vara effektiv och robust. Men det finns också en del definitioner av 
flexibilitet i processer ovan som handlar mer om att processen kan sägas vara förändringsvänlig, 
det vill säga att processen kan anpassas till nya villkor. I SQMA-studien (2012) beskrivs 
variationer i första hand som att processerna måste kunna anpassa sig efter de behov som 
uppstår, vilket kan relateras den senare beskrivna definitionen.  

2.2.4 Robusta	  processer	  som	  samtidigt	  är	  förändringsvänliga	  
I SQMA-studien (2012) skrivs om begreppen robusta och förändringsvänliga processer. 
Processerna måste vara robusta mot störningar för att kunna hålla en jämn och hög 
produktkvalitet - det vill säga hantera variation genom flexibilitet. Att processerna ska vara 
förändringsvänliga beskrivs dock som att samtidigt som behoven förändras behöver även 
processerna i sig vara lätta att förändra. Flexibla och robusta processer handlar enligt detta 
resonemang om stabilitet och tillförlitlighet medan robusta men samtidigt förändringsvänliga 
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processer handlar om processerna måste kunna förändras utifrån kundens skiftande behov i syfte 
att ständigt förbättras (ibid.).  
 
Som SQMA-studien (2012) framhäver finns en motsättning mellan begreppen robusthet och 
förändringsvänlighet. Processer behöver vara stabila och robusta samtidigt som de måste kunna 
förändras utifrån förändrat kundbehov. Om för robusta processer byggs finns risk att de blir för 
rigida. Å andra krävs att processerna förändras efter kundernas skiftande behov. Blir processerna 
alltför förändringsvänliga finns dock risk att de inte är tillräckligt stabila och istället faller sönder 
när förändringar är nödvändiga (ibid.).  
 
Diskussionen ovan visar att begreppen flexibilitet och förändringsvänliga inte alltid har samma 
innebörd. Eftersom denna studie tar avstamp i det forskningsgap som SQMA-studien (2012) 
identifierat kommer begreppet i denna studie att utgå ifrån begreppet förändringsvänliga 
processer. Ibland används begreppet förändringsvänliga processer och ibland processers förmåga 
att lätt förändra sig. Dessa har i studien samma innebörd. 
 
Definitionen av robusta men samtidigt förändringsvänliga processer utgörs i denna studie som en 
process förmåga att hålla en jämn och hög produkt- eller tjänstekvalitet, samtidigt som det finns 
förutsättningar att förändra processen för att den ska uppfylla kundernas behov. Med robusta 
processer avses alltså i detta sammanhang att processer som är stabila kan hantera variation och 
störningar. Med förändringsvänliga processer avses i detta sammanhang processer som kan 
förändras utefter kundernas skriftande behov när det är nödvändigt. Det krävs med andra ord att 
processen är robust men samtidigt förändringsvänlig. 

2.3 Standardiserade	  arbetssätt	  
Stabilitet i processer är, som konstaterats ovan, en viktig komponent för att skapa robusta 
processer. Standardiserade arbetssätt är ett sätt att skapa stabilitet, enligt Sörqvist (2013), 
eftersom det skapas ett standardiserat normalläge i processen. Bicheno et al. (2009) menar att 
standardisering inom service ger makt och frihet och kreativitet och en standard innebär att veta 
inom vilken ram saker ska utföras. 
 
Standardiserade arbetssätt handlar om att identifiera de mest optimala sätten att arbeta och 
säkerställa att alla arbetar enligt de arbetssätt som fastställts. Inom en stabil process ska variation 
kunna hanteras. Variationer i processer kan bestå av arbetets utförande, utfall, material, 
information. kundernas efterfrågan samt andra parametrar (Sörqvist, 2013). 
 
Att skapa delaktighet bland dem som arbetar i processen är avgörande för att lyckas med 
standardiserade arbetssätt, skriver Sörqvist (2013). När arbetssätten skapas bör det ske med 
utgångspunkt i medarbetarnas erfarenheter och idéer. Enligt Bicheno et al. (2009) bör det vara de 
som arbetar enligt standarden som ska vara ansvariga för att förbättra den genom att prova den 
och ändra enligt PDCA cykeln (Plan, Do, Change, Act). 
 
En annan viktig del är att systematiskt enas om processerna och dokumentera dessa. 
Dokumentationen ska vara lättförståelig och upplevas som användbar av dem som ska använda 
den i sitt dagliga arbete. Fortsättningsvis är det även viktigt att ta ställning till hur detaljerade de 
standardiserade arbetsuppgifterna ska vara. Det är även i detta avseende viktigt att utgå ifrån 
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medarbetarna, deras förkunskaper och erfarenheter avgör vad som är en lämplig nivå (Sörqvist, 
2013). Ytterligare en viktig del, menar Sörqvist (2013), vid införande av standardiserade 
arbetssätt är träning och lärande. Avlärning av befintliga arbetssätt och inlärning av nya kan ta 
lång tid (ibid.). 

Slöseri	  
Bicheno et al. (2009) tar upp olika former av slöseri. Felaktig prioritering är ett slöseri där det 
som är mest bråttom men inte viktigast prioriteras istället för att fokus läggs på det som är 
viktigast att lösa men inte är så bråttom. Detta är ledningens uppgift att övervaka. Det finns en 
fördel att beräkna belastning, det vill säga den mängd arbete som en viss resurs (anläggning, 
grupp, person) kommer att ha under en viss period. Delade resurser har en stor inverkan på 
värdeflöden och det är viktigt att det finns tydliga prioriteringar. En prioritering kan till exempel 
vara att lämna det arbete som görs för tillfället direkt när något akut händer. Det kan finnas en 
viss problematik då den resurs som svarar på den akuta händelsen är viktig även för andra 
värdeflöden än det prioriterade. Bicheno med kollegor klassificerar olika typer av efterfrågan 
inom tre dimensioner: förutsägbar, relativt förutsägbar, inte förutsägbar; påverkbar, inte 
påverkbar; akut och icke-akut. En förutsägbar efterfrågan kan till exempel handla om 
rutinunderhåll och nedstängningsperioder. Relativt förutsägbara är händelser som sker i 
tidsintervall. Påverkbar förfrågan kan handla om servicepåminnelser. En kritisk händelse bör 
prioriteras och tas om hand omedelbart (ibid.). 
 
Störningar är en vanlig typ av slöseri, det är viktigt att avsätta tid där det inte tillåts störningar för 
att kunna utföra sitt arbete fokuserat (Bicheno et al., 2009). Kulturen eller instruktioner som är 
otydliga kan leda till att början och slutet på dagen minskar farten i arbetet. Otillräcklig kunskap 
är en störning som kan leda till att falska behov uppstår, då handlar om ett systemfel snarare än 
ett individs fel. Missförstånd och kommunikationsproblem är ett slöseri som i sin tur ger upphov 
till mer slöseri. Det kan till exempel handla om att det finns det ett gap mellan kundens behov 
och ledningens uppfattning om behoven, gap mellan standarder och verkligt utförande, eller 
mellan utförande och vad som utlovats. Suboptimering genom att endast förbättra på en 
avdelning men inte på en annan leder till att helheten kan bli sämre. Väntan på beslut, på andra 
eller på information kan skapa konsekvenser vid flaskhalsar. Onödig närvaro på möten eller 
aktiviteter är ett vanligt slöseri, möten bör vara korta och fokuserade (ibid.).  

2.4 Kundtillfredsställelse/kundvärde	  
Sörqvist (2013) skriver om begreppen kundbehov och förväntningar. Kundens behov och 
förväntningar har en avgörande betydelse för om kunden blir tillfredsställd eller inte. Flint, 
Blocker och Boutin (2011) konstaterar att begreppet kundtillfredsställelse är starkt förknippat 
med kundvärde. Genom att tillförskansa sig djupare kunskaper om vad som är värde för kunden 
och kunna tillgodose detta skapas kundtillfredsställelse. Att veta vad kunden värderar i nuläget 
räcker dock inte. Kundvärde är något som kan variera mellan olika kontexter och över tid. Det är 
därför även nödvändigt att veta vad kunden kommer att värdera som viktigt. Kundorienterade 
organisationer bör därför kontinuerligt sträva efter att ta reda på vad kunderna kommer att 
värdera och förändra sina produkter och tjänster efter det (ibid.). 
 
Att identifiera kundvärdet som ska skapas i till exempel en tjänsteprocess korrekt är avgörande 
för att inte ge fel service på rätt sätt. Det handlar alltså om att göra rätt saker på rätt sätt, inte bara 
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göra saker på rätt sätt. Genom att försöka definiera värdet måste verksamheten tänka i nya banor 
eftersom värdet ur kundens perspektiv kan vara något helt annat än vad verksamheten antagit. 
Motsatsen till värde är slöseri (muda) (Womack & Jones, 2003). 
 
Det kan ibland vara nödvändigt och viktigt, menar Sörqvist (2004) att påverka kundernas 
förväntningar så att dessa ligger på rätt nivå i syfte att skapa nöjda kunder. Missnöjda kunder 
behöver per automatik inte innebära ett dåligt resultat utan kan handla om att förväntningarna är 
fel och behöver justeras (ibid.). Att känna till kundens krav tidigt i processen ökar förståelsen för 
kunden, enligt Ljungberg och Larsson (2012). 

2.5 Att	  praktiskt	  arbeta	  med	  att	  förbättra	  processer	  
Att förbättra processer är, enligt Asif et al. (2013), en kunskapsorienterad approach eftersom det 
kräver kunskap som är mycket specialiserad på den specifika processen.  

2.5.1 Kartläggning av flöde	  
Värdeflödeskartläggning, beskriver Sörqvist (2013), börjar med att undersöka kundens behov 
och efterfrågan. Därefter följs flödet aktivitet för aktivitet och det är viktigt att det sker genom att 
direkt studera det arbete som sker i flödet. Det sker vanligtvis genom att fysiskt följa flödet. 
Fakta kan även samlas in genom att intervjua personer som arbetar direkt i flödet. Samtidigt som 
förståelsen för flödet uppstår kan flödeskartan skapas. Det finns för värdeflödeskartor vedertagna 
metoder och symboler som kan användas som stöd. Det finns dock inga krav på att de måste 
tillämpas. Värdeflödeskartan kan dock skapas och ritas på det vis som bedöms som lämpligt 
(ibid.). 
 
Kartläggning av flöden kan göras på olika sätt beroende på processens grad av repeterbarhet och 
kundmedverkan, enligt Bicheno et al. (2009). Fältservice och reparationsjobb beskrivs som en 
service med repetitiva uppgifter. Om uppgifterna är unika och det är en person eller få personer 
som kan utföra uppgiften så blir sekventiering och planering viktigt. Vid kartläggning av en 
process för tillverkning är takttid relevant, men när det gäller service-processer har den liten eller 
ingen betydelse (ibid.). 
 
I boken “Lära sig se” beskriver Rother och Shook (2004) metoden “design av värdeflöden” eller 
“kartläggning av material- och informationsflöden” som innebär metoder och verktyg för Lean 
produktion. Metoden består av: kartlägga det nuvarande tillståndet, skapa ett bättre framtida 
tillstånd utifrån resurssnålhet och kundorientering, kartlägga det framtida tillståndet samt 
förverkliga det framtida tillståndet (ibid.). I denna metod innefattar begreppet värdeflöde “..alla 
aktiviteter, såväl sådana som skapar mervärden som de som inte gör det, och som är nödvändiga 
för att förädla en produkt” (ibid., s. 1). 
 
Metoden processpromenad tillämpas genom att en eller flera personer bokstavligen promenerar 
genom processen. Under promenaden intervjuas de personer som utför olika aktiviteter i 
processen. Resultatet blir att processen sedan grafiskt illustreras i form av en processkarta 
(Ljungberg & Larsson, 2012).   
 
Virtuell processpromenad innebär istället att olika representanter som utför olika aktiviteter i 
processen och var och en får beskriva sin del. Arbetet leds av en kartläggningsansvarig som 



 12 

samtidigt ställer frågor till representanterna (Ljungberg & Larsson, 2012).  En annan metod är att 
tillsätta ett kartläggningsteam. Teamet består av representanter från hela processen och får i 
uppdrag att kartlägga processen. Processdesign är en metod som används när det inte finns någon 
formell process att kartlägga. Vad som gäller vid alla former av kartläggningar är att de personer 
som berörs av kartläggningen måste få information om varför kartläggningen görs. Det är viktigt 
att framhäva att syftet aldrig är att identifiera vem som gör rätt eller fel. Fokus för arbetet är 
processens design och funktion (Ljungberg & Larsson, 2012). 
 
Liksom Ljungberg och Larsson (2012) framhävs det i “Processhandboken” (Lunds Universitet, 
2009) att kartläggning i grupp och processpromenad är två verkningsfulla metoder. För att göra 
kartläggning i grupp bör representanterna i grupperna vara utbildade i kartläggningsmetodik. 
Metoden är oftast resurskrävande och det tar tid att komma igång. Processpromenad, däremot, 
har lägre resursåtgång och det går snabbare att komma igång (ibid.).  

2.5.2 Narrativ analys 
Narrativa nätverk är analytiska modeller med syfte att illustrera både nuvarande arbetssätt och 
potentiella nya rutiner genom att jämföra olika medarbetares perspektiv på hur arbetet utförs och 
hur det skulle kunna utföras (bättre) (Hayes, Lee, & Dourish, 2011). Dessa berättelser kan 
användas som ett komplement till traditionella processmodeller och flödesdiagram för att skapa 
gemensam förståelse för en process, dess flexibilitet och flöde. Genom att låta medarbetare 
beskriva arbetet i berättelser går det att identifiera aktiviteter som är dokumenterade men ej 
genomförs, automatiserade dokumenterade rutiner, samt vilka aktiviteter som behöver vara 
dynamiska. Författarna menar att denna typ av analys av ett flödesdiagram ger en djupare och 
mer nyanserad förståelse för varför vissa aktiviteter behöver utföras, förändras eller inte behöver 
utföras (ibid.).  
 
Asif et al. (2013) menar också att genom att kombinera data från kunder och medarbetare i 
processen går det att skapa förståelse för problem och hitta lösningar.  

2.5.3 Gemensam förståelse	  
För att medarbetare ska kunna ta till sig kunskapen om processen och ha förmågan att utföra sin 
del är det viktigt att processen är tydligt illustrerad och dokumenterad i sin funktionalitet, med 
sina relationer inom processen och till andra processer (Asif et al., 2009; Hammer, 2007). 
Processen ska vara optimerat utformad för att leverera kundvärde och input, output, leverantörer 
och kunder (såväl interna som externa) ska vara identifierade samt formas av de som arbetar 
inom processen (Hammer, 2007).  
 
Asif et al. (2013) menar att gemensam problemlösning är ett socialt sätt att överföra kunskap 
mellan medarbetarna och leder till en gemensam mental modell, ökad kommunikationsförmåga 
och en konkurrensfördel som inte går att imitera då kunskapen hos medarbetarna inte går att läsa 
sig till. Genom att konceptuellt illustrera medarbetarnas subjektiva kunskap blir kunskapen 
tillgänglig för alla att ta del av. Gemensam kunskap kan skapas genom att ha möten och 
diskussioner med den dokumenterade kunskapen som underlag till beslutsfattande. För att 
dokumenterad kunskap ska bli implicit (det vill säga omedveten och automatisk kunskap) hos 
alla medarbetare är det bra att ha den i form av manual, procedur eller modell som ett verktyg för 
att kunna internalisera kunskapen i det dagliga arbetet (ibid.). Ett sätt att skapa en visuell bild 
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över processen och dess syfte är att göra en kartlägga processens flöde, antingen ur ett 
kundperspektiv eller från utövarens perspektiv (Bicheno et al., 2009).  

2.5.4 Identifiera och prioritera förbättringar 	  
Informationsinsamling, verksamhetsanalys och problemidentifiering resulterar ofta, menar 
Sörqvist (2004) i att ett flertal olika möjliga förbättringar kan identifieras. Det finns ett antal sätt 
att analysera sitt visualiserade värdeflöde. Det som är viktigt att tänka på vid analysen är att 
beakta syftet med processen och informationsflödet i processen (Bicheno et al., 2009).  
 
Sörqvist (2004) konstaterar att en viktig faktor för resultatet av ett förbättringsarbete är hur 
prioritering av förbättringsprojekt sker. Prioriteringsbeslutet påverkas av en mängd olika 
faktorer, det handlar om att på ett strukturerat sätt se till flera faktorer som har olika inverkan och 
betydelse. Ett användbart verktyg för detta är till exempel matrisdiagram (Bergman & Klefsjö, 
2012; Sörqvist, 2004).  

Vad	  är	  en	  förbättring?	  
Det talas i många sammanhang om begreppet förbättringar. Vad som menas med begreppet 
skiljer sig åt och för att kunna arbeta med förbättringar är det därför nödvändigt att klargöra vad 
begreppet innebär. Ett första viktigt steg för att förstå begreppet, menar Sörqvist (2004), är att 
börja studera fel, brister, problem och möjligheter. Detta eftersom de är basen till att något kan 
bli bättre. Detta kan man tala om ur två olika perspektiv, antingen som fel och brist eller som 
förbättringsmöjlighet. Synonymt med fel och brist används ibland begreppet problem, 
exempelvis problemidentifiering eller problemlösning (ibid.).  
 
Proaktiva förbättringar är förebyggande som utförs innan problemet har uppstått (Sörqvist, 
2004). Dessa förbättringar minskar kostnader, eliminerar effekter och följder. För att inse vikten 
av och vilka vinster det finns med att arbeta proaktivt krävs dock ofta negativa erfarenheter som 
följt av reaktivt arbetssätt.(ibid.). 
 
Enligt Sörqvist (2004)  krävs systematiska riskanalyser, som till exempel feleffektsanalys eller 
felträdsanalys för att identifiera problem innan de inträffar. För att skapa förbättringar för 
kunderna ska brister och fel elimineras ur kundens perspektiv. När det gäller att skapa 
förbättringar genom processfokus är det fel och störningar som ska minskas eller införa nya 
arbetssätt (ibid.). 

Värdeflödesanalys	  
Genom att kritiskt granska en process i en värdeflödesanalys går det att identifiera icke-
värdeskapande arbete, onödig komplexitet, relationer och gränssnitt mellan avdelningar och 
funktionerna inom verksamheten samt otydligheter däremellan (Sörqvist, 2004; Womack & 
Jones, 2003). Fokus, beskriver Rahani och al-Ashraf (2012), är att identifiera de aktiviteter som 
inte är värdeskapande för kunden genom att analysera en produkt eller en tjänsts värdeflöde 
utifrån perspektiv som tid, resurser eller liknande. 
 
För att uppnå den perfekta processen bör eventuellt slöseri i en aktivitet omvandlas till resurser 
som ökar värdeflödet till kunden, enligt Womack och Jones (2003). De menar dock det är viktigt 
att kartläggningen ska ske från kundens perspektiv, inte bara fokusera på att eliminera slöseri. 
Browning och Sanders (2012) varnar också för att det finns en risk med att identifiera vissa 
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aktiviteter som icke-värdeskapande då de faktiskt kan vara nödvändiga för att det ska finnas 
utrymme för innovation inom processen och därmed utgöra en faktor för det slutgiltiga 
kundvärdet. 
 
I boken “Lean Handbok för Service och tjänster” menar även Bicheno et al. (2009) att i en 
servicecykel är det kundens upplevelser som är det väsentliga i processen. Takttid har ingen 
betydelse eftersom det är hur kunden uppfattar varje tillfälle den kommer i kontakt med en 
serviceleverantör som är avgörande - även kallat sanningens ögonblick. Genom att skapa en 
interaktiv karta över servicecykeln med det huvudsakliga syftet att skapa ett kundflöde, kommer 
slöseri att minskas naturligt då falska behov, fördröjningar och defekter minskas (ibid.).  
 
Witell (2007) skriver om begreppet kundorienterat förbättringsarbete med utgångspunkten i att 
prioritering av förbättringar bör ske utifrån kundinformation. Med utgångspunkt i kundernas 
behov kan en organisation systematiskt arbeta för att förbättra sina processer och resultat (Witell, 
2007).  
 
Rahani och al-Ashraf (2012) beskriver också värdeflödeskartläggning som ett viktigt redskap 
(value stream mapping) för att identifiera och prioritera förbättringar. De föreslår att utformning 
av en framtida flödeskarta leder till en samtidig prioritering av förbättringar.  
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3 Metod	  
I kapitlet beskrivs studiens forskningsdesign samt de metodologiska vägval som gjorts.  
 

 
Figur 3. Illustration av metodologiska vägval (egen beskrivning) 

3.1 Vetenskapligt	  förhållningssätt	  	  
Hermeneutiska kunskapsideal handlar om att skapa förståelse för en situation med utgångspunkt 
i subjektiva upplevelser, snarare än att förklara samband ur objektiva observationer (Arbnor & 
Bjerke, 1997). Genom att ha aktörssynsättet, utgår denna studie från att allt hänger samman och 
påverkar helheten.  
 
Aktörssynsättet innebär att forskaren skapar nya insikter från ett nytt perspektiv, som i sin tur 
förändrar de inledande förutsättningarna för studien. Approachen är inte formaliserad och planen 
för studien är oftast inte färdig förrän studien är utförd (Arbnor & Bjerke, 1997). Metodologin 
inom aktörsparadigmet relaterar huvudsakligen till att datainsamlingen utförs genom en dialog. 
Genom att ta del av individers subjektiva uppfattningar och växla mellan analys av systemets 
delar för att försöka uppnå förståelse av helheten genom en dialektisk process. Detta synsätt går 
även i linje med det som karaktäriserar offensiv kvalitetsutveckling och värdeskapande processer 
där människor ses som resurser och kunder som en viktig komponent i processen (Bicheno et al., 
2009). Aktörssynsättet har valts som utgångspunkt i denna studie eftersom den ligger väl i linje 
med studiens syftesformulering: att skapa ökad förståelse och kunskap kring hur en organisation 
i praktiken kan arbeta för att uppnå robusta men samtidigt förändringsvänliga processer, med 
bibehållet eller ökat kundvärde. 
 
Genom att explorativt utforska metoder för att skapa gemensam förståelse samt identifiera och 
prioritera förbättringar för att skapa robusta och samtidigt förändringsvänliga processer kommer 
en existerande process kartläggas genom att observera och ta del av individers subjektiva 
upplevelser. Genom att ta del av dessa subjektiva tolkningar försöker vi göra dessa upplevelser 
objektivt tillgängliga genom att visualisera den för att försöka skapa en förståelse utan någon 
gräns mellan våra egna subjektiva uppfattningar och de berättelser vi får ta del av.  
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3.2 Induktion	  
Denna studie använder sig av induktiv metod som enligt Hartman (2004) används för att 
explorativt undersöka samband. Genom att observera något förutsättningslöst kan sedan mönster 
urskiljas för att skapa generella relationssatser. Trost (2010) beskriver induktion som en 
växelverkan mellan datainsamling och analys av mönster. Genom att gå från det specifika 
(observationer) som skapar ett mönster går det att dra slutsatsen att dessa mönster finns. Wedin 
och Sandell (2004) menar att induktion handlar om sannolikhetsuttalanden. Backman (2008) 
talar om att den kvalitativa ansatsen är induktiv och hypotesgenererande.  

3.3 Kunskapsinhämtning	  
I enlighet med Backmans (2008) resonemang om vikten av att läsa in sig på området för att få 
mer förståelse och grund till problemformulering samt teoretisk förankring gjordes i denna studie 
en genomgång av litteratur på området. Inledningsvis gjordes en genomgång av litteratur på 
området robusta men samtidigt förändringsvänliga processer, dels genom tillgänglig 
facklitteratur och dels genom vetenskapliga artiklar på området. En svårighet var inledningsvis 
att finna relevanta artiklar varför kombinationer av olika sökord testades för att finna artiklar. De 
sökord som användes utgick ifrån studiens frågeställningar: flexibility, flexibilitet, robustness, 
robusthet, quality management, World Class Manufacturing, Change management, process 
orientation, Lean etc.  
 
Utifrån litteraturgenomgången av facklitteratur och artiklar sammanfattades det som var relevant 
med utgångspunkt i studiens frågeställningar. Problemformuleringen var krävande då begreppet 
flexibilitet är vanligt förekommande inom området, men inte nödvändigtvis har samma innebörd 
som förändringsvänlighet - som är begreppet som används i denna studie. På så vis formades den 
teoretiska referensramen med utgångspunkt i offensiv kvalitetsutveckling, över till 
processorientering och flödesorientering (värdeflödeskartläggning) till definition av processer 
som är robusta men samtidigt förändringsvänliga, för att avslutas med olika sätt att skapa 
gemensam förståelse för sina processer samt olika sätt för att identifiera och prioritera 
förbättringsmöjligheter som framkommer vid analys av värdeflödeskartläggning. 

3.4 Kvantitativ	  och	  kvalitativ	  metod	  
Trost (2010) menar att en kvalitativ metod ska väljas då syftet med studien är att försöka förstå 
ett fenomen eller då syftet är att försöka urskilja varierande handlingsmönster. Den kvalitativa 
forskningsprocessen är inte lika strukturerad som den kvantitativa, enligt Backman (2008), och 
den medger flexibilitet och dynamik vilket leder till ett stort utrymme för variationer. 
 
I denna studie användes kvalitativ metod för att utföra dialog och för att syftet var att skapa en 
gemensam förståelse för processers grad av robusthet/förändringsvänlighet hos de som arbetar i 
processen, ledare till processen och kunder till processen. Det fanns också ett behov av att kunna 
vara flexibel och dynamisk för att kunna anpassa studien till det som framkom under tiden och 
för att hantera oväntade situationer. 

3.5 Undersökningsdesign	  	  
Det vanligaste angreppssättet vid en kvalitativ metod, menar Backman (2008), är att genomföra 
en fallstudie. En fallstudie kan definieras som att “undersöka ett fenomen i sin realistiska miljö 
eller sin kontext, där gränserna mellan miljö och kontext inte är givna” (s. 55). Metoden är 
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lämplig när syftet är att förklara, förstå eller beskriva företeelser. När metoden är vald och 
forskningsproblem är formulerat ska en analysenhet väljas, den kan exempelvis bestå av en 
individ, en grupp, en organisation, en företeelse, en händelse. Fallstudier kan antingen vara 
deskriptiva (beskrivande) eller explorativa (undersökande) (ibid.). 
 
Syftet med denna studie var att explorativt utforska tekniker för att skapa gemensam förståelse 
för en viss process grad av förändringsvänlighet och robusthet, samt identifiera och prioritera 
förbättringsmöjligheter. Valet av fallstudie förstärktes även av Backmans (2008) resonemang 
och definition av fallstudie. I likhet med Backmans (2008) definition syftar denna studie till att 
förstå ett visst fenomen, i denna studie en process och kontext. 

3.5.1 Urval	  för	  studien	  
När det gäller urval inom aktörssynsättet (Arbnor & Bjerke, 1997) och kvalitativa ansatser 
(Trost, 2010) är det inte alltid möjligt och inte heller viktigt att urvalet är slumpmässigt och 
representativt för en population som det är i analytiska och kvantitativa ansatser. Backman 
(2008) beskriver att i den kvalitativa metoden görs urvalet utifrån syftet att skapa förståelse och 
insikt. Yin (2007) menar att valet av plats för fallstudien kan vara mycket enkelt genom att det 
finns en plats där frågeställningarna som är aktuella för studien har potential att studeras. Vilket 
har skett i detta fall. 
 
I denna studie utgjordes val av organisation genom bekvämlighetsurval, valet av 
undersökningsdeltagare likaså. Valet av underhållsavdelningen utfördes av WCM-ansvarig på 
organisationen med motiveringen att organisationens underhållsavdelning de senaste åren ställts 
inför och genomgått ett antal stora förändringar, framförallt i form av arbetssätt och bemanning. 
Subjektiva kommentarer som återkommer är att arbetet inte är effektivt, för mycket 
administration, skiftande prioriteringar, med mera (kommunikation, Ulf Pettersson, 141214) 
Hartman (2004) menar att anledningen till att göra sådana urval är för att komma åt den 
information som kan besvara frågeställningen. 
 
Problemformuleringen valdes utifrån SQMA-undersökningen (2012), där det visade sig finnas 
ett forskningsbehov vad gäller robusthet och samtidigt förändringsvänlighet. Detta problem 
bedömdes som rimligt utifrån den problembeskrivning som uppdraget kommit med. 
 
Valet av att gå vidare med processen Planerade Längre Stopp till workshopen gjordes på grund 
av att det inte fanns någon tidigare dokumenterad process, att den har stor inverkan på 
avdelningens andra två processer, och vice versa, samt att kundkrav och kundbehov motsäger 
varandra (se resultat). 
 
Urvalet av två elektriker och två mekaniker för observation och intervju följde av att de arbetade 
med den maskin som kräver mest underhåll och den maskin som ligger geografiskt separerade 
från varandra. Det skedde även spontant att mekaniker/elektriker på underhållsavdelningen gav 
sina berättelser om processen då situationen tillät, detta för att få så stor bredd på 
datainsamlingen som möjligt. Yin (2007) menar att det är viktigt att inte bli alltför beroende av 
en viss nyckelperson eftersom denna kan påverka intervjuaren subtilt. Hartman (2004) menar 
också att maximal variation på urvalet kan öka bredden på förståelsen för en situation. 
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Planerade intervjuer utfördes med el- och mekchef, samt underhållsingenjör. Sammanlagt har 
underhållsavdelningen bidragit med information från totalt femton personer i olika djup och 
formalitet. Fem personer som kan definieras som kunder till processerna, det vill säga 
produktionstekniker och linjechefer, valdes ut för att få ett underlag till identifiering av 
kundvärde och för att få flera perspektiv på den valda processen. Dessa kunder arbetade med de 
två utvalda maskinerna.  
 
De som deltog i workshopen valdes ut på kriterierna som Bicheno et al. (2009) föreslår, 
nämligen medarbetare i själva processen, och ledare från processen. För att kunna diskutera 
eventuella motsättningar vad gäller robusthet och samtidig förändringsvänlighet i en process var 
även kunder med i workshopen. Dock fick flera kunder förhinder och det var slutligen endast två 
kunder som deltog i hela workshopen, och ytterligare en som deltog efter det första momentet 
(totalt tre kunder). Sammanlagt deltog elva personer. 

3.6 Datainsamlingsmetoder	  
Val av datainsamlingsmetod ska ske i anslutning till valet av teoretiskt perspektiv och till den 
aktuella frågeställningen (Hartman, 2004; Trost, 2010). Hartman (2004) menar att 
datainsamlingen ska påbörjas utan att vara teoristyrd för att undvika snedvridning och låta 
informationen själv generera en teori i en induktiv ansats. I den kvalitativa ansatsen, menar 
Backman (2008), att vanliga metoder för att samla in data är intervjuer, olika slag av deltagande 
och/eller naturalistiska/etnografiska studier samt dokument. Gemensamt för dessa är att 
forskaren själv ingår och vanligen även utgör instrumentet. Det instrument som används är ofta 
ostrukturerat och syftar till att skapa en helhetssyn. Triangulering innebär att två eller flera 
mätmetoder används för att besvara frågeställningen (ibid.). 
 
Utifrån den teoretiska referensramen utformades sedan verktyg för datainsamling. Intervjuerna 
som utfördes var i vissa fall halvstrukturerade (se bilaga B). Ett verktyg för att samla in 
observationer skapades (se bilaga C). Data samlades även in genom att ta del av dokument 
gällande processerna. 
 
För att kunna besvara frågeställningarna utfördes slutligen en presentation av de kartlagda 
processerna, samt en efterföljande workshop. Under workshopen utfördes observation. I och med 
att datainsamlingen skedde genom intervjuer, observationer, samt workshop har triangulering av 
data använts för att kunna besvara frågeställningarna.   

3.6.1 Intervjuer	  
Det finns enligt Trost (2010) olika slag av intervjuer som kan vara mer eller mindre strukturerade 
och standardiserade. Standardisering handlar om graden av variation mellan individerna som blir 
intervjuade. En hög grad av standardisering innebär att frågorna ställs på exakt samma sätt och i 
samma ordning vid alla intervjutillfällen, medan en låg grad av standardisering innebär att 
frågorna kan ställas på många olika sätt och i vilken ordning som helst. En hög grad av struktur 
kan användas i till exempel en enkät medan en låg grad av struktur kan användas vid en 
kvalitativ intervju (ibid.). Oftast dokumenteras intervjun genom anteckningar (Hartman, 2004). 
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Genomförande	  narrativa	  nätverk	  
I denna studie har kvalitativa, ostrukturerade och icke standardiserade, intervjuer genomförts för 
att skapa narrativa perspektiv på processen. Dock med den framväxande bilden av processen som 
underlag till berättelserna.  
 
Yin (2007) menar att intervjuerna bör vara av öppen karaktär så att det går att ställa frågor om 
fakta men även om upplevelsen eller åsikten om dessa. Ju mer en respondent kan bistå med 
information desto större inblick får man. Eftersom intervjuerna var av informell karaktär ställdes 
ibland ledande frågor för att kunna få bekräftelse av en tidigare berättelse, vilket Yin (2007) 
avråder från vid formella intervjuer. Under intervjuernas gång ställdes kompletterande och 
uppföljande frågor för att få så bred och djup information som möjligt om upplevelsen av 
underhållsprocesserna, arbetssätt, informationsflöden, och de relationer som fanns inom 
processerna. Enligt aktörssynsättet kan individuella dialogmöten och efterföljande analys skapa 
ett underlag till nästa steg där en gemensam förståelse för sitt eget och andras perspektiv kan 
skapas (Arbnor & Bjerke, 1997). 
 
Kartan har vuxit fram genom att ta del av medarbetarnas subjektiva uppfattningar och genom att 
växla mellan analys av dessa narrativa berättelser för att försöka uppnå förståelse av hela 
processen i en dialektisk process. Medarbetarna har ombetts att berätta om processen i olika 
omgångar för att sedan bekräfta eller förändra det som analyserats fram till en 
processbeskrivning av författarna under hela datainsamlingsprocessen.  
 
Intervjuer	  kunder 
För att få en bild av kundvärdet utfördes halvstrukturerade intervjuer med kunder till processen, 
se bilaga B. Dessa blev informerade om syftet med studien, att deras deltagande var frivilligt, 
samt att deras uttalanden inte kan härledas till individer, se bilaga A. Frågorna som ställdes till de 
olika kunderna var till en viss del lika, dock ställdes följdfrågor beroende på situationen. Frågor 
som ställdes var bland annat vilka förväntningar som fanns på processen, upplevelsen av 
processen, samt förbättringsförslag. Det ställdes även frågor som relaterade till vilka datasystem 
som används och hur kommunikation med underhållsavdelningen oftast går till. Två av kunderna 
fick ge feedback på den illustrerade processkartan och kundvärdet innan presentationen. 
 
Intervjuer ska betraktas som verbala utsagor, enligt Yin (2007), vilket ökar nödvändigheten av 
att ta in information från andra källor för att verifiera informationen. 

3.6.2 Observationer	  
I enlighet med Yins (2007) resonemang genomfördes observationer med direkt observation för 
att beskriva händelser som sker i realtid och att sätta in händelserna i sitt sammanhang. En 
formell observation utgörs av att anteckna händelser i ett färdigt protokoll med vissa 
förutbestämda mätetal som angetts. Mindre formella observationer handlar om att samtidigt som 
en intervju utförs även registrera vissa observationer som kan vara viktiga för resultatet (ibid.). 
Varje aktivitet som deltagarna utförde i processen dokumenterades med hjälp av ett fördefinierat 
formulär (se bilaga C).  
 
Observationer utfördes under det första besöket och då följdes en mekaniker och en elektriker 
varsin dag. Ytterligare observationer utfördes då mötesflödet följdes under en hel dag genom att 
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författarna deltog i alla inplanerade möten för processerna. Under observationerna ställdes frågor 
kring vad deltagaren gjorde, hur och varför för att få en djupare förståelse för det som 
observerades.  
 
Iakttagelser, svar på eventuella frågor och narrativa berättelser om aktiviteterna utöver det 
definierade formuläret antecknades också, så kallade fältanteckningar (Yin, 2007). På så vis 
skapades underlag för att illustrera processen i en karta med beskrivande texter. Dessa 
dokumenterades så att det inte går att härröra till vem som berättat vad utan relaterat till 
processtegen. 

Genomförande	  workshop	  
Därefter genomfördes en workshop som syftade till att skapa gemensam förståelse samt 
identifiera och prioritera förbättringsområden för vilka aktiviteter i processen som behövde bli 
robusta respektive förändringsvänliga.  Arbnor och Bjerke (1997) benämner möten där det ska 
skapas reflektion över sitt eget och sina kollegors perspektiv som filosofiska möten. De menar att 
dessa är lämpliga att använda sig av för att bearbeta tidigare insamlad information från planerade 
och oplanerade individuella samtal/intervjuer i aktörssynsättet. Den gemensamma förståelsen 
uppstår genom dialektisk omtolkning och kan utmynna i att deltagarna tar fram 
förbättringsåtgärder. 
 
Dagen innan workshopen utfördes presenterades de tre processerna för deltagarna i studien. De 
fick möjlighet att kommentera och diskutera eventuella förbättringsområden som presenterades. 
Där presenterades och motiverades även val av process inför workshopen, det vill säga Planerade 
Längre Stopp. 
 
Workshopen pågick i totalt tre timmar och inleddes med en presentation av syftet med studien. 
En exempel-processkarta med markeringar för robusthet/förändringsvänlighet samt röstning 
visades för att deltagarna skulle få en bild av resultatet av workshopen. Aktuell studie, val av 
definition av robusthet (standardiserade arbetssätt), förändringsvänlighet (förmåga att anpassa sig 
efter kundbehov när det är nödvändigt), samt kundvärdet för processen (se resultat kundvärde) 
presenterades. Dessa begrepp var även visualiserade och hängde på väggen genom hela 
workshopens gång. En presentation av komplexiteten med robusta och samtidigt 
förändringsvänliga processer gjordes, där diskuterades att en process behöver vara stabil för att 
kunna hantera variationer, samt att innovation och kreativitet kräver tid för tanke.  
 
Deltagarna delades in i två grupper där medarbetare från olika aggregat blandades för att skapa 
mer dynamik i diskussioner. Två deltagare anlände i slutet av gruppdiskussionerna och en 
deltagare kunde inte delta alls på grund av problem vid maskinen.  
 
Tiden för gruppdiskussionen var satt till 45 minuter, men det tog totalt 65 minuter. Efter 
gruppdiskussionen fick de två grupperna presentera vad de kommit fram till vad gäller 
robusthet/förändringsvänlighet i de olika processtegen med motivering. De fick tillfälle att 
diskutera de olika processtegen. Tanken var att workshopledarna skulle markera på en 
processkarta uppsatt på väggen, men det blev att båda gruppernas processkartor sattes upp på 
väggen och val av robusthet/förändringsvänlighet markerades på dessa kartor. Det blev en aning 
otydligt vilket det slutgiltiga valet blev på grund av detta.   
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För att prioritera förbättringsområden fick varje deltagare en egen processkarta och tre blå 
klisterlappar för att markera var i processen det var viktigast att påbörja införande av 
robusthet/förändringsvänlighet. De fick sätta markeringarna på samma processteg om de ansåg 
att det var mycket viktigt. Därefter samlades kartorna in och workshopledarna räknade ihop 
rösterna som illustrerades i processkartan på väggen.  
När förbättringsområden var prioriterade skulle inledande aktiviteter identifieras och 
processägare (underhållschefen) fick i uppdrag att se till att dessa antecknades med ansvarig 
person, när i tiden det skulle ske och vad som skulle göras. Tiden var dock knapp för denna 
övning och det blev inte riktigt utfört.  

3.6.3 Enkät	  
En kvantitativ intervju innebär en hög grad av strukturering och standardisering med givna 
svarsalternativ (Hartman, 2004). För att kunna besvara frågeställningarna med hjälp av feedback 
från deltagarna i studien skapades en enkät med tre påståenden: 
 

1. Jag upplever att vi har större gemensam förståelse för processen planera och genomföra 
förebyggande underhåll 

2. Jag upplever att vi har kunnat identifiera och prioritera förbättringsområden för att 
processen planera och genomföra förebyggande underhåll ska bli mer robust respektive 
förändringsvänlig 

3. Jag tycker upplägget för workshopen var lämplig för ändamålet	  
 
Svaren på frågorna kunde besvaras genom att ange ett värde på en skala med alternativen: 1 = 
Instämmer inte alls, 2 = Instämmer till viss del, 3 = Instämmer helt. 

3.7 Analysmetoder	  
Backman (2008) menar att de data som samlats in ska organiseras och systematiseras för att 
skapa en överskådlighet och systematik inför analysen. Ur analysfasen kommer resultatet som 
därefter ska tolkas. I en kvalitativ metod sker analysen ofta under själva datainsamlingsmomentet 
(ibid.). 
 
Trost (2010) menar däremot att det inte finns några på förhand definierade tekniker för att 
analysera sina data. Han menar att kreativitet och fantasi bör styra och analysen utförs genom att 
läsa igenom det som antecknats och fundera över detta för att få fram tankegångar som kan vara 
lika intressanta som en tabell många gånger kan vara. Han menar också att datainsamling, analys 
och tolkning inte behöver ske i någon särskild ordning. Under insamlingen och analyser sker 
automatiskt tolkningar. Dock finns det ett antal etiska regler att förhålla sig till: ärlighet, ange 
källor, hänvisningar till litteratur (ibid.).  

3.7.1 Analysmetod	  av	  intervjuer	  
Det antecknade datat från intervjuer med kunderna sammanställdes och tematiserades under 
övergripande tema: Kundvärde. 
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3.7.2 Analysmetod	  av	  observationer	  (processpromenad)	  
De formella observationerna registrerades i ett utskrivet Excel-ark, där varje aktivitet inom en 
process antecknades med tid och antal resurser som var med för hand. Därefter sammanställdes 
dessa digitalt och renskrivning av observationerna utfördes.  

 
För att visualisera resultatet från observationer av processerna utfördes en fyrfältskartläggning ur 
utförarens perspektiv, som Bicheno et al. (2009) beskriver. Ett beslut fattades att inte vara alltför 
detaljerade i fyrfältskartan eftersom syftet med kartläggningen är att skapa en gemensam 
förståelse för robusthet/förändringsvänlighet i processen, och detta påverkas inte så mycket av 
detaljer i utförande. Påverkan på robusthet och förändringsvänlighet utgår mer från 
standardisering/rutiner/instruktioner och förändrade kundbehov/krav. De fyra fälten består av 
funktioner (indelade i roller eller avdelningar), tid, antal resurser och om det finns rutiner. 
Tvärfunktionella aktiviteter ritas ut över flera kolumner vilket är fyrfältskartans främsta fördel 
(ibid.). Observationerna kunde till största del täcka processteg; processen startar, planering, 
planeringsmöte, tillsättning av resurser och tidsestimering, uppdatera arbetslistan.  

3.7.3 Analysmetod	  av	  narrativa	  nätverk	  
Resten av visualiseringen av processtegen utgjordes av deltagarnas berättelser (narrativ) om 
processen utgjorde underlag till beskrivningar av processtegen, för att fördjupa förståelsen vid 
analysen av processen/värdeflödet. När en beskrivning av ett processteg antecknats har detta 
fungerat som underlag och blivit bekräftat eller utökats/förändrats genom dialog med 
medarbetare på underhållsavdelningen. Det har skett växelvis analys och datainsamling under 
hela studien utefter att kartan har vuxit fram i olika omgångar och i vissa fall enskilt med 
individer och i vissa fall med flera mekaniker/elektriker/chefer samtidigt.  
 
Genom att ta del av deltagarnas subjektiva uppfattningar och växla mellan analys av dessa 
narrativa berättelser för att försöka uppnå förståelse av hela processen har skett genom en 
dialektisk process. De har ombetts att berätta om processen i olika omgångar för att sedan 
bekräfta eller förändra det som analyserats fram till en processbeskrivning av författarna under 
hela datainsamlingsprocessen. Därefter gjordes en tematisering utifrån processbeskrivningarna i 
relation till robusthet och förändringsvänlighet som presenteras i resultatet: förändrade 
kundbehov, värdeadderande aktiviteter utanför processen, systemstöd, standardisering, och 
prioritering. Kartläggningen av processen och teman från de narrativa beskrivningarna användes 
sedan som underlag till workshopen. 

3.7.4 	  Analys	  av	  observationer	  (workshop)	  
De data som kom från workshopen var fältanteckningar från observationer, processkarta med 
markeringar, kommentarer och röstning angående robusthet/förändringsvänlighet. 
Anteckningarna från observationer under workshopen kategoriserades och sammanställdes för 
att beskriva skeenden vad gäller att uppnå gemensam förståelse, identifiera och prioritera 
robusthet/förändringsvänlighet.  

3.7.5 Analys	  av	  enkät	  
Enkätsvaren (1 = Instämmer inte, 2 = Instämmer till viss del, 3 = Instämmer inte alls) beräknades 
genom att ta frekvensen av varje svar och skapa ett histogram för varje fråga.  
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3.7.6 Förförståelse	  
Enligt Arbnor och Bjerke (1997) bär varje människa på förutfattade antaganden, som ofta är 
omedvetna, om sin egen roll i omgivningen. Dessa omedvetna antaganden är svåra att förändra 
och det är dessa som styr val av metod och teknik för att inhämta kunskap (ibid.). Wedin och 
Sandell (2004) menar att tolkningen utgör kärnan i en hermeneutisk undersökning och den är 
beroende av de förutsättningar som tolkaren har utifrån sin förförståelse. Förförståelsen formas 
av tidigare erfarenheter men även av den teoretiska kunskapen som ligger till grund för 
undersökningen. Det är också viktigt att betona att det är enklare att förstå ett beteende när 
omständigheterna är kända (ibid.).	   
En av författarna hade en viss förförståelse för organisationen då en släkting arbetar där. Detta 
kan såklart ha påverkat val av metod och tolkning av data. En av författarna arbetar med att 
kartlägga processer och ständiga förbättringar i sin profession. En av författarna har erfarenhet av 
agila metoder och målinriktat teamwork. Processorientering och hörnstenarna inom 
kvalitetsutveckling har ingått som teori under författarnas utbildning. Det framkom tydligt att 
vissa fenomen under observationerna och intervjuerna kunde kopplas till de teoretiska begrepp 
som författarna lärt sig under utbildningen. Den teori som utgör underlag till syfte och 
frågeställningar användes som vägledare under hela datainsamlingen, analysen och 
presentationen av resultatet. 

3.8 Etiska	  överväganden	  
Trost (2010) beskriver vikten av att den som ska intervjuas ger sitt samtycke till att ställa upp på 
intervjun och inte bör väljas ut av någon överordnad. Helst ska den tillfrågade ge informerat 
samtycke, det vill säga vara informerad om att det är tillåtet att avbryta intervjun när som helst, 
vara garanterad anonymitet samt informeras om syftet med studien och hur resultatet kommer att 
presenteras. Tystnadsplikt och konfidentialitet är mycket viktigt, och ska respekteras vid 
presentation av resultatet, det ska således inte gå att identifiera vem som sagt vad (ibid.). Svaren 
från narrativa berättelser och data från processpromenaderna har sammanslagits och det går inte 
att härleda vilken individ som sagt vad utifrån de resultat som presenteras i 
värdeflödeskartläggning och kommentarer till processer i flödet. 
 
Medarbetare och kunder till underhållsprocessen hade blivit informerade om att studien skulle 
komma att äga rum och uppmuntrades att bidra med information. Facket hade också kontaktats 
och godkänt att studien skulle äga rum. Under studiens gång var det författarna själva som 
kontaktade de personer som blev intervjuade och fick röra sig på egen hand i lokalerna. Detta 
kan ha bidragit till att författarna fick bra respons och mycket information av flertalet deltagare. 
När det gäller kunderna till underhållsprocessen blev dessa tillfrågade av författarnas 
kontaktperson den första dagen och författarna bokade in tider med kunderna.  
 
Trost (2010) tar också upp att det kan uppstå vissa etiska problem vid gruppintervjuer då 
grupptrycket kan bidra till att en deltagare inte vågar säga sin riktiga mening och att 
konfidentialitet är obefintlig. Det kan även finnas en risk att deltagarna känner sig oroliga i 
efterhand och kan ångra vissa uttalanden (ibid.). Med utgångspunkt i detta fick deltagarna i 
workshopen rösta på förbättringsområden och besvara enkäten anonymt, dock i samma rum. 
Presentation av identifierade förbättringsområden utfördes gruppvis och inte individuellt. 
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Trost (2010) tar upp ytterligare en problematik som är viktig att beakta när det gäller intervjuer. 
Det handlar om att det är lätt att trigga igång känslor genom att ställa frågor till en individ. I den 
aktuella studien är det tydligt att författarnas närvaro påverkade medarbetarna på 
underhållsavdelningen. Genom att ställa frågor om varför vissa aktiviteter utförs och hur dessa 
utförs började förmodligen medarbetarna att fundera över sitt arbete och sin roll i processen. Vid 
presentationen vid den första veckans slut informerades underhållschefen om att det kunde ha 
uppstått känslor och tankar hos medarbetarna under veckan då dessa blivit intervjuade och 
observerade. Det kunde i efterhand konstateras att så också var fallet, men dock på ett positivt 
sätt. 

3.9 Reliabilitet	  och	  validitet	  
När det gäller reliabilitet är det svårt att mäta tillförlitligheten i denna studies mätverktyg då de är 
av det kvalitativa slaget och är unika för den aktuella tiden för undersökningen samt unik för de 
medarbetare som finns i processen i nuläget (Arbnor & Bjerke, 1997; Trost, 2010). Frågorna i 
intervjuer med kunder var halvstrukturerade och kongruenta i ganska hög grad. Frågor under 
observationer och under insamlande av narrativa berättelser var till viss del kongruenta, vilket 
Trost (2010) trycker på, då de utgick från processkartan och tidigare narrativa berättelser. Dock 
var de inte kongruenta över tid.  
 
Båda författarna följde samma process och var med på alla intervjuer, samt registrerade 
observationer och svar var för sig. Detta bidrog till en större förståelse av processen och de svar 
som kom fram i intervjuerna, vilket ökar begreppsvaliditeten enligt Yin (2007) . En ganska hög 
grad av precision av registrering av svar fanns (Trost, 2010) då författarna hade antecknat samma 
saker, men kompletterade varandra i vissa fall i vad som uppmärksammats. Processen som 
studerades förändrades lite mellan det första och andra besöket, men det som presenteras är 
kongruent med det som var vid det första besöket. Ingen databas har upprättats som Yin (2007) 
anser bör göras, men fältanteckningar på papper och sammanfattning av dessa finns att tillgå. 
 
Validitet i denna studie kan refereras till huruvida studien verkligen kunde besvara 
frågeställningarna, att det var förändringsvänlighet och robusthet, gemensam förståelse och att 
praktiskt identifiera och prioritera förbättringar som undersöktes (Yin, 2007). Det har funnits en 
del funderingar kring vad robusthet/förändringsvänlighet verkligen innebär under studiens gång. 
Dock har utgångspunkten hela tiden varit robusthet/förändringsvänlighet. Resultaten presenteras 
i en uppbyggande förklaring, i samma steg som datainsamlingen skett. 
 
I denna studie har författarna skapat sig en bild av hur processen ser ut för att sedan söka 
bekräftelse hos flera medarbetare på underhållsavdelningen att den bilden är verklig. Genom att 
så många medarbetare varit ärliga i sina beskrivningar har författarna kunnat ifrågasätta andra 
berättelser, på så vis har beviskedjan stärkts (Yin, 2007). Författarna har under datainsamlingens 
gång fått revidera sina egna föreställningar om hur processen ser ut genom en dialog med 
medarbetarna. Eftersom båda författarna var med under varje steg i datainsamlingen har 
korrigering av varandras föreställningar av processen kunnat revideras, vilket Yin (2007) menar 
är en förutsättning för att få reliabla och valida resultat. 
 
Författarna har försökt att vara transparenta i sin beskrivning av hur datainsamlingen gått till. 
Genom att använda flera källor, och även utifrån flera perspektiv (såväl mekaniker som 
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elektriker, underhållschefer, underhållsingenjör, produktionstekniker samt linjeägare) har datat 
breddats för att skapa en så tydlig bild av processen som möjligt. Genom att använda flera 
metoder för datainsamlingen; intervjuer, narrativa berättelser och observationer har datat 
triangulerats för att få en så sann bild som möjligt av processerna. Triangulering har alltså skett 
genom att använda flera datakällor, flera utvärderare, samt olika perspektiv på samma 
uppsättning data och flera metoder vilket Yin (2007) menar ökar både validitet och reliabilitet. 
Som Arbnor och Bjerke (1997) beskriver är resultat av fallstudier inte generaliserbara till andra 
system. Resultatet i denna studie kan därför inte generaliseras till andra processer än de som har 
studerats eller till andra organisationer.  
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4 Resultat	  och	  analys	  
I kapitlet presenteras både resultat och analys, utifrån de tre huvudsakliga steg som genomförts, 
intervjuer med kunder (identifiering av kundvärde), observationer (processkartläggning) samt 
presentation och workshop. I avsnittet Analys av helhet analyseras modellen, Robust Change 
som skapats inom ramen för studien, i sin helhet. Kapitlet avslutas med en illustration av 
modellen. 

4.1 Beskrivning	  av	  studieobjektet	  
Studieobjektet består av en underhållsavdelning på en fabrik som producerar golv. 
Underhållsavdelningens uppdrag är att underhålla maskinerna i fabriken. Avdelningens 
prestation mäts framförallt genom att maskinernas tillgänglighet. Underhållsavdelnings 
organisation är utformad enligt Figur 2 nedan. 
 

 
Figur 4. Organisation på underhållsavdelningen 

4.1.1 Arbetssätt	  på	  fabriken:	  World	  Class	  Manufacturing	  
Hela fabriken har sedan 2009 arbetat med metodiken World Class Manufacturing (WCM). Målet 
är att öka konkurrenskraften, förbättra kundnöjdhet och leverera enastående resultat vad gäller 
säkerhet och miljö. WCM består av olika pelare inom vilket arbete syftar till förbättra säkerhet, 
kundservice, kvalitet samt kostnader. En av dessa tio pelare är Professional Maintenance (PM) 
(fritt översatt över företagets webbplats). 

4.1.2 PM-‐pelaren	  
Professional Maintenance riktar sig mot utrustningens driftsäkerhet och tillgänglighetsfrågor.  
Målet är att klart förbättra indikatorer som MTBF (Mean Time Between Failure – Tid Mellan 
Avbrott) och MTTR (Mean Time To Repair – reparationstid) och mer allmänt OEE-indikatorn 
(Overall Equipment Effectiveness – Allmän utrustningseffektivitet). Eftersom självstyrande 
underhåll mest handlar om utrustningens grundskick, arbetar Professional Maintenance ingående 
med de verkliga svagheterna hos den. Eftersom underhåll är en kostnad, är dess roll också att 
reducera denna kostnad. Detta betyder t.ex. att definiera en optimalt utvecklad förebyggande 
plan: så billigt som möjligt med bibehållande av hög tillgänglighet. Dessutom handlar det om att 
förbättra teknik och kunskap hos medarbetarna på underhållsavdelningen för att skapa en 
nollhaveri-kultur för att uppnå högsta möjliga tillgänglighet på maskinerna. 
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Figur 5. PM-pelaren, sju stegen. 

4.2 Resultat	  och	  analys	  kundvärde	  
Nedan presenteras resultatet med analys från intervjuer med kunder till processen “Planerade 
längre stopp”. Detta presenterades för deltagarna dagen innan samt under workshop som ett steg 
i att skapa gemensam förståelse för processen. 
 
Kund1. Vi vill ha tillgänglighet så att vi kan uppnå våra mål. Bra förebyggande underhåll 
eftersom vi har planerat FU var sjätte vecka, det är ett större förebyggande underhållsstopp på 16 
timmar. Då byter vi sidobanden för att tåla värme och kyla. Vi har försökt få till ett mindre 
mellan varje planerat stopp med andra underhåll som inte går att göra när pressen är öppen – nu 
ligger de planerade men det är hög efterfrågan på linjen och låg tillgänglighet. Bra tillgänglighet 
är att få bort oplanerade stoppen, inga haverier. Bara stänga för FU-stoppen.  
 
Kund2. Jag vill se en hållbar leverans som är väl gjord, gärna att underhåll förbättrar själva. 
Håller det bättre med två skruvar så sätter de dit den, exempelvis. Viktigt att de kommer och 
tittar på problemet med produktion så att det ger ett intryck att de är involverade och vill samt 
ger feedback. Att de är delaktiga. Det fungerar bra på vissa ställen och sämre på andra. Elektriker 
och mekaniker kommer när det osar hett, de har teamkänsla. Vi har och behöver ha en 
kontinuerlig dialog. Det är inte lätt att skriva en tagg, det ger mer att prata om taggen samtidigt. 
Ganska stort flöde av taggar med tanke på resurserna. Många taggar kräver att maskinen står 
still. Jag önskar mer kommunikation mellan UH och produktion. 
 
Kund3. UH ska serva produktion och se till att upprätthålla vår maskin i den grundstandard som 
finns. Våra förväntningar att ha en fungerande anläggning. Vi vill att UH är tillgängliga den tid 
vi behöver de. Vi ska göra planerade underhåll som gör att maskinerna stannar mindre och 
mindre – strävar mot 0 stopp. Vi vill att de ska samarbeta med oss för att ta fram vad som gäckar 
oss mest. Det är inte bara stoppen, det handlar också om bristande underhåll och att detaljer blir 
lidande. 
 
Kund4. UH ska se till att vi har reservdelar i SAP, vi hinner inte med av olika anledningar. 
Gränser mellan funktionerna när vi är beroende av att maskinen fungerar, ska vara 
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tvärfunktionellt. Helst ska det inte vara några stopp, det är det optimala. Då är det viktigt att FU-
inspektionerna utförs löpande, begynnande lagerfel är inget som kan kollas när du står still. Det 
funkar ganska bra med automatiska underhåll, det blir bättre och bättre.  
 
Kund5. Det ska gå snabbt och bli bra. Går något sönder så ska det fixas omedelbart. FU-
inspektionerna kan såklart bli bättre. Kolla lagervalsarna med stötpulsar är viktigt. Men det 
händer tyvärr ibland att det saknas reservdelar så att vi inte kan göra saker. 
 
Kundvärde: Målet är att bara få planerade stopp, det vill säga förebyggande underhåll, genom 
ett gott samarbete. Hållbar leverans som är välgjord. 
 
Utifrån metodiken kunde frågor ställas redan under kundintervjuerna utifrån robusthet och 
förändringsvänlighet för att identifiera kundvärdet. På så vis gav metodiken kunskap om 
robusthet och förändringsvänlighet utifrån kundens perspektiv som Womack och Jones (2003) 
beskriver. Intervjuer med kunder till processen visar att produktionslinjens förväntningar på 
planerade stopp (framförallt förebyggande underhållsstopp, FU) är att minska förekomsten av 
akuta stopp för att ha en hög tillgänglighet på maskinen och därmed uppnå produktionsmålen. 
Målet är att bara få planerade stopp, det vill säga förebyggande underhåll, genom ett gott 
samarbete. De vill också se en hållbar leverans som är välgjord. De ser gärna att underhåll 
förbättrar själva och tänker i termer av kvalitet. Kundvärdet gällande förebyggande 
underhållsstopp kan klassificeras som en förutsägbar efterfrågan. Bicheno et al. (2009) menar att 
förutsägbar efterfrågan kan handla om rutinunderhåll och nedstängningsstopp vilket är enlighet 
med kundvärdet ovan. I det identifierade kundvärdet ingår även en förväntan på ett gott 
samarbete. Detta går att relatera till Hammer (2007), som menar att samarbete och självreglering 
manifesteras i gemensam problemlösning och en förmåga att ständigt förbättra processen. 
 
Metodiken gav insikter om att produktions förväntningar på underhållsavdelningen när det gäller 
planerade längre stopp ska arbeta proaktivt med underhållsarbete gemensamt med produktion. 
Att arbeta proaktivt innebär att det finns tid för att göra riskanalyser, såsom feleffektsanalys, som 
Sörqvist (2004) nämner. Dock menar Sörqvist (2004) att reaktiva förbättringar är mest 
förekommande eftersom det är en investeringskostnad i proaktiva förbättringar. Detta är viktiga 
begrepp att identifiera i kundvärdet eftersom de påverkar graden av robusthet och 
förändringsvänlighet i processen (Sörqvist, 2013, Bicheno et al., 2009),  

4.3 Resultat	  och	  analys	  från	  kartläggning	  av	  processen	  	  
Kartläggningen resulterade i en processkarta och verbala beskrivningar som illustrerade alla 
aktiviteter i processen. Nedan presenteras de teman som framkom ur observationer och intervjuer 
med analys utifrån robusthet och förändringsvänlighet. Processkartan och analyserade teman 
presenterades inför workshopen. Under tiden kartläggningen gjorts har analys av observationer 
och intervjuer utgått från förändringsvänlighet och robusthet. 

4.3.1 Förändrade	  kundbehov	  
Genom observationer och intervjuer har det framkommit att produktionslinjen ställer in eller 
flyttar på datum för förebyggande underhåll, antingen fram i tid eller närmare i tid. Det händer 
även att det tillkommer beställningar nära inpå planerat stopp, och det har hänt att det kommer 
under ett pågående stopp. Produktion menar att de vill passa på att få in så mycket gjort som 
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möjligt när maskinen ändå står stilla. Underhållsavdelningen menar att detta innebär att det 
inplanerade proaktiva underhåll som ska utföras helt missas eller leder till fler akuta stopp. 
 
En central insikt som metodiken gav i detta steg var att genom att produktion ställer in inplanerat 
underhåll saknas det förutsättningar för att arbeta med proaktiva förbättringar. 
Underhållsavdelningen menar att detta är orsak till akuta stopp och att förskjutet proaktivt 
underhåll leder till mer reaktivitet. Detta kan även relateras till Bicheno et al. (2009) resonemang 
om felaktig prioritering där det som är mest bråttom men inte viktigast prioriteras istället för att 
fokus läggs på det som är viktigt men inte är så bråttom. Detta kan även relateras till Sörqvist 
(2004) resonemang om att missnöjda kunder kan ha en felaktig bild av vad de förväntar sig av en 
process. Detta visar också att variationer i kundbehov inte kan hanteras i processen som den ser 
ut i nuläget eftersom variationer i kundbehov leder till minskat kundvärde, det vill säga hållbart 
förebyggande underhåll. 

4.3.2 Värdeadderande	  aktiviteter	  utanför	  processen	  
Inspektion under drift, så kallat för-FU minskar tiden för planerad FU. En elektriker på el-
avdelningen har påbörjat dokumentation av detta. Dokumentationen innebär bland annat att en 
motor värmefotograferas och normalvärden dokumenteras i ett Excel-dokument. I dokumentet 
skrivs även intervall för godkända värden in. Elektriker menar att det innebär att underhållet går 
från att vara systematiserat till behovsanpassat. Informationen från för-FU används av vissa 
medarbetare inför planering av ett planerat stopp (framförallt FU). Elektriker anser att denna 
aktivitet är värdeskapande eftersom den minskar tiden för det planerade stoppet. 
 
Metodiken visade att det är viktigt att ställa frågor kring standarder och tillvägagångssätt för att 
hitta värdeadderande aktiviteter som görs av medarbetarna men som egentligen inte inbegrips i 
det vedertagna arbetssättet. Detta ligger i linje med Sörqvists (2013) och Bichenos et als. (2009) 
resonemang om att de arbetssätt som skapas måste skapas utifrån medarbetarnas kunskaper.  Att 
skapa en manual för att kunna utföra inspektioner under drift minskar tiden för underhållsarbete 
under det planerade stoppet, det vill säga till ökat kundvärde. Det kan även relateras till proaktiv 
förbättring eftersom det finns skäl att tro att akuta stopp kan förhindras av dessa inspektioner. Att 
dokumentera en standard kan också relateras till att införa mer robusthet i underhållsarbetet, och 
därmed möjlighet att hantera variation som Sörqvist (2004) och Bicheno et al. (2009) påpekar.  

4.3.3 Systemstöd	  
Under observationer och intervjuer har ett flertal systemstöd identifierats. Dessa är generellt inte 
gemensamma, snarare så har produktion sina system för uppföljning och planering inför längre 
stopp. Underhållsavdelningen har sina systemstöd till processen, men det skiljer sig även åt inom 
underhåll vilket system som används och hur. Mekaniker och elektriker upplever att det är för 
många inkällor till planering inför ett längre stopp.  De upplever att SAP inte ger ett sådant stöd i 
planeringen inför längre stopp som de skulle önska eftersom det inte finns någon historik att gå 
tillbaka på. Tidsestimat finns inte definierat i FU-listorna som återkommande (minimumtid är 
möjligt men kan växa om de hittar något). Det finns önskemål om att i SAP kunna få mer 
information om exempelvis antal fel per komponent och att systemet borde signalera om en 
komponent haft många fel. Det hade då varit lättare att göra ett bättre förebyggande underhåll. “I 
nuläget hänger det på det goda minnet att komma ihåg om samma fel har inträffat på samma 
komponent tidigare”. 
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Antalet observerade systemstöd i processen är många, det visar att det finns många ställen att 
hämta in beställningar till processen, vilket även tas upp av mekaniker och elektriker. När 
planeringen ska påbörjas behöver mekanikern/elektrikern titta i SAP, arbetslistan, tagg-systemet, 
PM-kalendern, EWO-databasen eller EWO-systemet, samt i sin egen arbetslista och möjligen 
söka upp produktionsteknikern för att se om han har något i sin tagg-databas som inte finns i 
tagg-systemet. Underhållsingenjören måste också kontaktas för att skriva ut eventuella auto-
ordrar.  
 
Metodiken gav insikt kring att alla systemstöd (till exempel PM-kalendern) som identifierats inte 
är värdeadderande enligt medarbetarna, och att det finns begränsade möjligheter för dem att 
påverka detta. Det är viktigt att ställa frågor kring och observera vilka systemstöd som finns och 
hur dessa används och upplevs eftersom det finns en motsättning mellan robusthet 
(standardisering) och förändringsvänlighet (förmåga att förändra utefter kundbehov). IT-stöd 
som fungerar är en förutsättning för att en process överhuvudtaget ska fungera, enligt Hammer 
(2007). IT-stödets funktion kan även ställas mot Sörqvists (2004) resonemang om systematiska 
riskanalyser och att identifiera problem innan de inträffar i syfte att skapa förbättringar ur 
kundens perspektiv. Enligt medarbetarna hänger det på det goda minnet att analysera antal och 
typ av inträffade fel per zon, komponent och detalj och det går inte att göra systematiska 
riskanalyser. 

4.3.4 Standardisering	  
Observationer och intervjuer visade att finns det variationer i hur saker utförs mellan elektriker, 
mekaniker och individer genom hela processen. Till exempel så sker tillsättning av resurser inför 
planerat stopp på olika sätt mellan elektriker och mekaniker. Elektriker tillsätter sina resurser på 
veckomöten i hela teamet medan mekaniker planerar på egen hand för att sedan få namn 
tilldelade sig nära inpå stoppet. Hos mekaniker sker alltså planering inför stopp i parallella 
informationsflöden. Det finns också variationer i hur sökningar i SAP utförs, hur planeringen 
utförs i stort och hur planeringsmötet ser ut beroende på mekaniker/elektriker/maskin. Det finns 
heller ingen standard för hur möten ska ske i aktuell process. Det saknas dagordning på 
planeringsmötet inför stoppet. Slutligen så finns ingen formaliserad process för hur ett planerat 
längre underhållsstopp ska se ut. 
 
Sammanfattningsvis finns vissa instruktioner/information, i en så kallad PM-kalender, men dessa 
används inte (på grund av att den är i ett stort format i pappersform och innefattar många 
pappersblad samt upplevs som alltför detaljerade). Det finns till viss del instruktioner (så kallade 
SMP) men dessa används inte. Instruktioner i form av zon-skisser används av elektriker men de 
är inte uppdaterade på grund av resursbrist. FU-listor används under det planerade stoppet men 
instruktionerna är inte till någon hjälp (höra, känna, mäta). PM-kalendern ger upphov till stor 
frustration och tar mycket tid för hela underhållsavdelningen. Metodiken gav insikter om visar 
att medarbetarna inte upplever dagens arbetssätt som tillräckligt tydliga och pålitliga och de har 
inte varit delaktiga i att utforma PM-kalendern. Sörqvist (2013) skriver inom området att skapa 
delaktighet bland dem som arbetar i processen är avgörande för att lyckas med standardiserade 
arbetssätt. När arbetssätten skapas bör det ske med utgångspunkt i medarbetarnas erfarenheter 
och idéer som Bicheno et al. (2009) menar.  
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Det är även i detta avseende viktigt att utgå ifrån medarbetarna, deras förkunskaper och 
erfarenheter avgör vad som är en lämplig nivå. Resultat visar dock att det finns frustration kring 
dagens arbetssätt, det finns ingen dokumenterad process som medarbetarna enats kring. En 
möjlig förklaring till medarbetarnas frustration kan utifrån Sörqvists (2013) resonemang om att 
medarbetarna i flera hänseenden inte varit med och utformat arbetssätten och att de inte 
förbättras genom Plan Do Act, som Bicheno et al. (2009) argumenterar för. Sörqvist (2013) 
menar ju också att dokumentation ska vara lättförståelig, det vill säga detaljnivån ska utgå från 
medarbetarnas kompetens och vara användbar. 

4.3.5 Prioritering	  
I stegen planeringsmöte och utförande av underhåll under planerat längre stopp framkommer det 
att det kan tillkomma nya underhållsbeställningar efter att planeringen är genomförd. Detta leder 
enligt underhållsavdelningen till att det proaktiva underhållsarbetet kan bli lidande, precis som 
flytt och inställande av planerat stopp kan göra. Vad som kommer med i ett planerat stopp är helt 
individberoende och utifrån kan det betraktas som en aning slumpartat, det sker ingen tydlig 
prioritering av vad som ska utföras i ett planerat stopp. Metodiken visar att prioritering är en 
viktig del av processens grad av robusthet för att uppnå det identifierade kundvärdet. Att inte 
prioritera systematiskt kan möjligen ses som en form av slöseri, då Bicheno et al. (2009) menar 
att felaktig prioritering innebär att fokusera på det som är mest bråttom och inte det som är 
viktigast. Det är enligt Bicheno et al. (2009) ledningens uppgift att övervaka att det sker korrekt 
prioritering. Genom detta steg gav metodiken förståelse för att produktion har förväntningar som 
inte går att uppfylla på grund av att de vill genomföra så många åtgärder som möjligt under ett 
planerat längre stopp, som Sörqvist (2004) tar upp. Han menar att förväntningarna ska ligga på 
rätt nivå.  
 
Det kan utläsas från processteget angående tidsestimering och tillsättande av resurser att detta 
sker på ett otydligt sätt hos mekaniker. Mekaniker vet inte vilka kompetenser som finns till hands 
under det planerade stoppet då tidsestimeringen utförs och gissar på en höft. De får veta vilka 
resurser de får en dag innan och hinner inte visa de som inte kan eller får inte de som de 
verkligen behöver. Elektrikerna planerar resurser och tid på planeringsmötet gemensamt. 
Bicheno et al. (2009) menar att det finns en fördel att beräkna belastning, det vill säga den 
mängd arbete som en viss resurs (anläggning, grupp, person) kommer att ha under en viss period. 
Delade resurser har en stor inverkan på värdeflöden och det är viktigt att det finns tydliga 
prioriteringar Hammer (2007) tar upp vikten av gemensam problemlösning i en process för att 
effektivisera den, vilket elektrikerna gör. 

4.4 Resultat	  och	  analys	  från	  workshop	  
Nedan presenteras resultatet i form av en processkarta, från workshopens identifiering och 
prioritering av robusthet/förändringsvänlighet med efterföljande analys. Därefter presenteras 
teman från observationer från workshop med analys. Slutligen presenteras resultatet från enkäten 
som delades ut under workshopen med analys. 

4.4.1 Identifiering	  och	  prioritering	  för	  att	  uppnå	  robusthet/förändringsvänlighet	  
Resultatet av deltagarnas bedömning av var processen behöver bli mer robust respektive 
förändringsvänlig illustreras i form av en grön eller svart rund ring i processtegets överkant. 
Svart betyder förändringsvänlighet och grön betyder robusthet. Blå ring i processtegets 
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underkant betyder att deltagarna har bedömt processteget som ett av de fyra viktigaste områden 
att förbättra (Figur 6).  
 

 
Figur 6. Processkarta med illustration av identifiering och prioritering vad gäller robusthet/förändringsvänlighet. 
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De mest kritiska förbättringsområdena som deltagarna identifierade var (blå markeringar i Figur 
6): Taggar och muntliga beställningar (mer robusthet, de behöver bli elektroniska); Input till 
planering till stopp (mer robusthet, för många källor); Planeringsmöte inför stopp (Mer robusthet 
genom att alla är med på planeringen och standardiserad dagordning); Stopp genomförs (mer 
robusthet, FU-listorna behöver förbättras med bland annat instruktioner och bilder, men även 
mer förändringsvänlighet eftersom det ibland är svårt att på förhand planera vilka 
underhållsåtgärder som kommer att behöva vidtas). Nedan beskrivs hur diskussionerna kring 
detta gick. 
 
Taggar	  och	  muntliga	  beställningar 
Deltagarna konstaterade att input från operatör behöver bli mer robust (grönmarkerad) eftersom 
det är svårt att få en överblick över vilka beställningar som kommer in i processen. Det som 
diskuterades var de muntliga beställningarna och taggar (papperssystem) som behöver bli 
elektroniska. De diskuterade även fram att dessa beställningar bör vara av typen felanmälan, att 
ombyggnationer bör gå till konstruktionsavdelningen och kvalitetsbrister bör övergå till 
Kaizenaktiviteter. De diskuterade även att en tidig prioritering av inkommande taggar skulle 
minska flödet av och livstiden på taggarna.  
 
Input	  till	  processen 
Deltagarna kom fram till att det finns alltför många inkällor till processen och att detta behöver 
bli mer robust (grönmarkering) för att få en överblick och ett tvärfunktionellt underlag till 
prioritering och planering. Deltagarna diskuterade möjligheten att förenkla PM-kalendern 
eftersom de upplever det som alldeles för detaljerat. Diskussion fördes kring auto-ordrar som inte 
är automatiska i verkligheten, det efterfrågades att dessa inte ska behöva sökas fram manuellt 
utan att de ska komma automatiskt i SAP när planeringen sker. Det framkom även synpunkten 
att det endast borde finnas ett system och att man bör arbeta aktivt för att uppnå detta. 
 
“Det är SAP som är vårt stödsystem så det är ju det vi ska använda. Varför förbättrar vi inte 
arbetssättet eller systemen när vi kan förbättra maskinen?”  
 
Planeringsmöte 
Planeringsmöte inför stopp diskuterades och deltagarna kom fram till att detta steg behövde bli 
mer robust (grönmarkerad) eftersom planeringen inte är tvärfunktionell, systematisk eller 
standardiserad i nuläget. Diskussionen började med att man saknar översikt över de andra 
maskinernas planering, alla delar inom underhåll (energiavdelningen), och hur 
produktionsplaneringen ser ut. Det framkom även att det saknas prioriteringssystematik om 
något visar sig krocka under ett planerat stopp. Det framkom även upplevelsen av att planeringen 
börjar försent och ett förslag på att boka in planeringsmöten för hela året kan göras i samband 
med att datum för de planerade stoppen utförs inför varje år. Man efterlyste även att produktions 
planering till det planerade stoppet ska med in i planeringsmötet. Det kom ett förslag om att det 
ska formuleras en stående dagordning för mötet för att planeringen ska bli mer systematisk. 
 
Stopp	  genomförs 
När steget genomföra stopp diskuterades att det är viktigt att det finns utrymme i tiden för att det 
ska kunna uppkomma oplanerade underhållsarbeten, till exempel om det hittas ett problem vid 



 34 

inspektionen som görs via FU-listorna. Man talade även om att instruktioner som är lätta att 
använda bör tas fram för att effektivisera arbetet under det planerade stoppet. Diskussionerna 
handlade om att det tar tid att ta fram sådana instruktioner, vilket relaterades till nyttan, och 
avslutades med ett förslag på att skriva fem instruktioner efter varje planerat stopp för att på lång 
sikt ha en komplett instruktionsbok för underhåll av en maskin. Genom att tidigare i processen 
skapa robusthet genom prioritering och planering så argumenterades det för att det införa en viss 
grad av förändringsvänlighet i detta steg (grön och svart markering). Förändringsvänligheten 
skulle utgöras av att det finns förutsättningar för att hantera det underhåll som inte går att förutse 
innan stoppet, det vill säga det arbete som upptäcks först när maskinen öppnas upp. Rent konkret 
bör tiden planeras för att kunna vara mer förändringsvänlig och möjligen ta in fler 
underhållsarbeten om det finns tid för det under stoppets gång. Det fördes också diskussioner om 
att det inte ger ett bättre underhåll under stoppet genom att använda sig av fler 
mekaniker/elektriker eftersom det inte alltid är möjligt att arbeta parallellt och att det finns 
beroenden mellan mekaniker/elektriker under arbetets gång. Det är bättre att lägga till någon 
timme och utföra underhållet ordentligt, menade en deltagare. 
 
Resultatet från workshopen bekräftar de teman som framkom från kartläggning av processen, att 
det finns en motsättning mellan kundernas behov och deras krav (kundvärde) på processen, att 
det finns för många inkällor, att det saknas standardisering (både av arbetssätt och hur en uppgift 
ska göras), samt att det saknas systematisk prioritering för att skapa kundvärde. Detta är i 
enlighet med vad Witell (2007) beskriver om att förbättringsområden ska identifieras och 
prioriteras med utgångspunkt från kundinformation.  
 
I processkartan (Figur 6) går det att se att det mestadels finns gröna markeringar vid 
processtegen, detta visar alltså att det finns ett behov av att standardisera processen. 
Processkartan är den första formaliserade bilden av hur processen ser ut.Sörqvists (2013) 
resonerar om att stabilitet i processer genom standardisering är en viktig komponent för att skapa 
robusta processer. Det går också i linje med tidigare resonemang om att robusthet är en 
förutsättning för att kunna vara förändringsvänlig i en process. Tvärfunktionell prioritering, 
standardisering och kommunikation efterfrågas, vilket enligt Bicheno et al. (2009) minskar 
slöseri om standardiseringen samtidigt är dynamisk och förändringsvänlig. 
 
Processkartan i Figur 6 visar att behov av förändringsvänlighet och robusthet identifierats i 
början av processen där robusthet innebär ett defintivt stopp av inflöde till processen vid en viss 
tidpunkt, och förändringsvänlighet innebär att fördela underhållsarbete på tid då maskinen är 
igång då det är möjligt. Detta går i linje med Bicheno och kollegors (2009) resonemang om att 
anpassa standarder till den specifika situationen genom att medarbetarna själva får avgöra vad 
som är det bästa sättet. Behov av förändringsvänlighet identifieras därefter i steget där själva 
arbetet utförs och maskinen är avstängd. Detta visar att robusthet tidigt i processen kan 
möjliggöra en viss grad av förändringsvänlighet senare i processen. Det vill säga, finns det 
prioriterade aktiviteter och en tvärfunktionell gemensam syn på vad som kommer att hända 
under stoppet finns det utrymme för att hantera oväntade händelser under stoppet eller till och 
med möjlighet att utföra mer arbete än planerat om det finns tid över. Detta kan relateras till 
Maddern et al. (2014) definition av en process med flytande gränser som relaterar till 
kundtillfredsställelse, och ett komplext och iterativt flöde med feedback-loopar som ska 
kontrolleras i relation till förändringar som sker i omvärlden.    
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4.4.2 Gemensam	  förståelse	  
Nedan presenteras de observationer som gjordes under workshopen angående gemensam 
förståelse. 
 
Definition	  av	  kundvärde,	  robusthet	  och	  förändringsvänlighet	  
Under workshopen blev det tydligt att det fanns en motsättning mellan det kundvärde som 
identifierats och kundens varierande behov i processen. Kundkravet/kundvärdet är ett hållbart 
förebyggande underhåll, men samtidigt ställer kunden in planerade längre stopp samt ger flera 
nya beställningar på olika sätt (muntligt, via taggar, EWO) som gör att förebyggande underhåll 
ibland blir nedprioriterat av kunden. 
 
Genom att kundkrav/kundvärde, robusthet och förändringsvänlighet presenterades explicit (på 
väggen) genom hela workshopen relaterades diskussionerna kring huruvida varje processteg bör 
vara mer robust/förändringsvänligt utifrån det. Exempelvis uppstod en diskussion kring om det 
verkligen ska vara möjligt för produktion att ställa in eller flytta på ett planerat stopp, med 
hänseende till tidigare inställda stopp och efterföljande underhållsproblem. Diskussionen 
avslutades med att ett planerat stopp möjligen kan förflyttas framåt ett par dagar i tiden, men inte 
tidigareläggas eller ställas in helt. Det nämndes att det var ett litet stopp som hade ställts in 
nyligen, dock visade det sig att samma stopp hade ställts in året dessförinnan med resultatet att 
förebyggande underhåll som var inplanerat till dessa stopp inte hade utförts alls på de 
komponenter som har ett underhållsintervall på 48 veckor.  
 
Det visade sig således att det var viktigt att i detta skede veta kundens förväntningar för att kunna 
diskutera vad det är processen ska leverera. Detta ligger i linje med resonemanget Womack och 
Jones (2003) tankar om att identifiera kundvärdet som ska skapas, i till exempel en 
tjänsteprocess korrekt, är avgörande för att inte ge fel service på rätt sätt. Det handlar alltså om 
att göra rätt saker på rätt sätt, inte bara göra saker på rätt sätt. Genom att försöka definiera värdet 
måste verksamheten tänka i nya banor eftersom värdet ur kundens perspektiv kan vara något helt 
annat än vad verksamheten antagit. Det visade sig att processen ibland skiljer sig från det 
kundvärde som identifierades, exempelvis att beställningar ges som ibland medför att det 
förebyggande underhållet nedprioriteras. 
 
Olika	  perspektiv	  och	  gemensam	  problemlösning	  
Då deltagarna gick igenom steg för steg i processen och diskuterade dessa återberättade de 
samma upplevelser som framkommit under kartläggning av processen. Den gemensamma 
diskussionen gjorde att de kunde förmedla sina subjektiva upplevelser om processen. Det blev 
tydligt att deltagarnas subjektiva upplevelser varierade. Det uppstod en diskussion angående 
muntliga beställningar och krav på snabba åtgärder och hur sådan reaktivitet kan hämma 
proaktivitet och innovation. Det var tydligt att detta bidrog till en ny syn på hur robusta 
beställningar av underhåll kan påverka processen positivt hos kunder såväl som hos underhåll. 
Det kunde föras en saklig diskussion i relation till hur det ser ut och hur bör se ut både under 
presentation av processerna och under workshopens alla steg. 
 
Det faktum att flera funktioner och olika roller i processen deltog i workshopen gjorde att flera 
olika berättelser gavs under workshopen. Det uppstod olika berättelser vilket gjorde att de olika 
funktionerna fick mer förståelse för varandras roll i processen, exempelvis uppstod det en 
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spontan diskussion om att tillkommande snabba reaktiva beställningar påverkar möjligheten till 
proaktiva åtgärder (förebyggande underhåll). Det var också tydligt att chefernas närvaro var 
viktig då de fick berättat för sig hur det verkligen ser ut jämfört med hur det borde se ut. Till 
exempel att det är viktigt att det finns tid för att skapa rutiner och riskanalyser tillsammans.  
 
Resultatet från observationerna under workshop om olika perspektiv och gemensam 
problemlösning kan stärkas med vad Hayes, Lee och Dourish (2011) skriver om narrativa 
nätverk och kraften i att jämföra olika medarbetares perspektiv på hur arbetet utförs och hur det 
skulle kunna utföras (bättre). Dessa berättelser kan användas som ett komplement till 
traditionella processmodeller och flödesdiagram för att skapa gemensam förståelse för en 
process, dess flexibilitet och flöde. Genom att låta medarbetare beskriva arbetet i berättelser går 
det att identifiera aktiviteter som är dokumenterade men ej genomförs, automatiserade 
dokumenterade rutiner, samt vilka aktiviteter som behöver vara dynamiska. Denna typ av analys 
av ett flödesdiagram ger en djupare och mer nyanserad förståelse för varför vissa aktiviteter 
behöver utföras, förändras eller inte behöver utföras (ibid.).  
 
Observationen av workshopen visar att deltagarnas berättelser för varandra gav mer kunskap om 
processen. Detta stärks även av Asif et al. (2013) som menar genom att kombinera data från 
kunder och medarbetare i processen går det att skapa förståelse för problem och hitta lösningar. 
Under workshopen användes data och upplevelser från både kunder och medarbetare vilket gav 
mer information och perspektiv än om enbart medarbetare från processen hade deltagit, 
exempelvis olika perspektiv om snabba reaktiva beställningar kontra proaktiva åtgärder.  
 
Självreflektion	  
Det framkom även att det aktiva frågandet som skett under observationerna och intervjuer om 
processen gett upphov till förståelse och reflektion för sina egna arbetssätt. Under 
observationerna anslöt ibland flera mekaniker/elektriker till intervjun och bidrog med 
information och diskussioner fördes kring varför man jobbade på olika sätt.  
 
Under workshopen blev det tydligt att vissa berättelser och insikter gav upphov till 
självreflektion. Ett exempel är när en av kunderna fick en slags aha-upplevelse då en diskussion 
kring reaktivitet och muntliga beställningar fördes. Kunden fick en insikt om att muntliga 
beställningar som ska åtgärdas omedelbart innebär att medarbetaren på underhållsavdelningen 
blir störd i sitt proaktiva arbete. Det var tydligt att de berättelser som givits under 
processpromenaden underlättade medarbetarnas berättelser under workshopen, de hade redan 
berättat och funderat över de olika processtegen tidigare och kunde beskriva problem tydligt. 
 
Att deltagarna redan fått berätta flera gånger under intervjuer gjorde kanske att de redan fått 
reflektera över sina arbetssätt och hade därmed vid workshopens inledande klar bild över sina 
arbetssätt som kunde återges. Det kunde även konstateras att de berättelser som gavs under 
workshopen överensstämde med tidigare berättelser som getts under narrativa berättelser. Vikten 
av och kraften i att ha förståelse för processer är kongruent med Hammers (2007) och Madderns 
et al. ’s (2013) beskrivning som menar att medarbetare i processen kan sägas ha den rätta 
kunskapen för att uträtta sitt arbete i processen om de kan beskriva processens flöde, hur deras 
arbetsinsats påverkar kunderna och andra medarbetare inom processen. 
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Processkarta	  och	  gemensam	  förståelse	  
Processkartan fungerade som underlag när grupperna identifierade om varje steg i processen 
behövde vara mer robust/förändringsvänligt. Den möjliggjorde en systematisk diskussion kring 
varje steg. Exempelvis uttryckte en deltagare under diskussioner i workshopen att det gav 
upphov till en “aha-upplevelse”. Genom att utgå från processkartan skapades en gemensam 
utgångspunkt. Ett exempel är att i processkartan som skapades inför workshopen gjordes en 
simbana (en kolumn, se Figur 6) för elektrikernas arbetssätt och en för mekanikernas. Detta 
visade sig ge ett värde under workshopen, då detblev i gruppdiskussionerna blev tydligt för 
deltagarna att de olika professionerna gör på olika sätt. Exempelvis blev det tydligt att mekaniker 
inte hade vetskap om hur elektriker gör bemannings- och resursplanering inför längre stopp. 
Genom att illustrera det i processkartan blev det tydligt för deltagarna och en spontan diskussion 
uppstod utifrån detta.  
 
Observationerna under workshopen kan analyseras med det faktum att för att medarbetare ska 
kunna ta till sig kunskapen om processen och ha förmågan att utföra sin del är det viktigt att 
processen är tydligt illustrerad och dokumenterad i sin funktionalitet (Asif et al., 2013; Hammer, 
2007). Processkartan i kombination med gemensam problemlösning gav en gemensam mental 
modell och kunskapen blev på så vis tillgänglig för alla, i enlighet med det resonemang som Asif 
et al. (2013) för. 

4.4.3 Enkät	  
Svaren från enkäten som delades ut när workshopen var slut resulterade i att majoriteten av 
deltagarna upplevde att en gemensam förståelse för processen skapats, att identifiering och 
prioritering av förbättringsområden för att uppnå robusthet/förändringsvänlighet hade uppnåtts, 
samt att workshop är en lämplig metod för att uppnå detta (se Figur 8). Histogrammet (se Figur 
7) visar att åtta deltagare instämde helt i att vi uppnått gemensam förståelse, att vi kunnat 
identifiera och prioritera förbättringsområden och att workshopen var lämplig för ändamålet, och 
tre svarade att de instämde till viss del. 

 
Figur 7. Resultat från enkät för att kunna besvara frågeställningarna 
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Flertalet deltagare i workshopen ansåg att gruppen lyckats uppnå en större gemensam förståelse 
för processen. Detta implicerar att gemensam förståelse kan uppnås genom gemensam 
problemlösning som Asif et al. (2013) menar med processkartan som en illustration av subjektiv 
kunskap. Detta visar också att en kartlagd process med beskrivningar ger ett bra underlag för att 
göra kunskapen tillgänglig för alla.  
 
Flertalet deltagare upplevde att de lyckats identifiera och prioritera förbättringsområden genom 
att gemensamt gå igenom processkartan utifrån det identifierade kundvärdet, robusthet och 
förändringsvänlighet. Detta går i linje med Sörqvists (2004) resonemang om 
informationsinsamling, verksamhetsanalys och problemidentifiering som grund för att identifiera 
och prioritera förbättringar. 
 
Flertalet deltagare upplevde att upplägget för workshopen var lämpligt för ändamålet vilket kan 
tolkas som att metodiken att utöka traditionell värdeflödeskartläggning med narrativa nätverk 
och gemensam problemlösning är lämplig för syftet med studien som Hayes, Lee och Dourish 
(2011) visade i sin studie.  

4.5 Analys	  av	  helhet	  -‐	  Robust	  Change	  
De tre stegen som genomförts i denna studie, identifiering av kundvärde/kundbehov, 
processkartläggning samt presentation och workshop, utgör den modell som har skapats för att 
uppnå studiens syfte och frågeställningar. Modellen benämns Robust Change och illustreras i 
figur 6. Modellen och en mer ingående beskrivning av varje aktivitet i modellen återfinns i 
Bilaga D. 
 
Resultatet av identifiering av kundvärde visade sig vara en förutsättning för att nästkommande 
steg, flödeskartläggning. Genom att tidigt identifiera kundvärdet skapades en bas för att kunna 
bedöma och ställa rätt frågor under processpromenad om processens aktiviteter överensstämmer 
med kundvärdet. Detta överensstämmer även med Ljungberg och Larssons (2004) resonemang 
om att kartläggning kundvärdet tidigt leder till ökad förståelse för kunden. Även Flint, Blocker 
och Boutins (2011) resonemang om att det är viktigt att skaffa kunskaper om kundvärde är en 
förutsättning för att skapa kundtillfredsställelse visade sig på så vis vara tillämpligt i denna 
studie. Womack och Jones (2003) ser identifiering av kundvärde som skapas i till exempel en 
tjänsteprocess korrekt är avgörande för att inte ge fel service på rätt sätt. Om inte kundvärdet 
hade identifierats hade inte det funnits någon bas att analysera behov av robusthet och 
förändringsvänlighet utifrån. 
 
Workshopen visade att de steg i processen som saknade de teman som kommit fram under 
kartläggningen visade sig vara högst prioriterade. Det visade sig också vara givande att kunder, 
ledare och medarbetare har gemensam problemlösning och att de fått tillfälle att reflektera över 
sina arbetssätt innan workshop. Det framkom tydligt att det finns en problematik med att 
kombinera robusthet och förändringsvänlighet. Robusthet ansågs vara en förutsättning för 
förändringsvänlighet, det vill säga förmåga att anpassa processen efter kundens varierande 
behov. Är processen standardiserad i de tidiga leden skapas förutsättningar för att vara mer 
dynamisk i och med att tid frisätts genom standardiseringen. Det framkom även att det finns en 
risk att medarbetare känner sig styrda av arbetssättet snarare än att de kan påverka det för att 
förbättra. Främst att PM-kalendrar ska uppdateras och visualiseras utan att vara värdeadderande. 
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Standardisering bör inte vara rigid utan bör förbättras kontinuerligt av de som arbetar med den 
genom att att införa den genom PDSA-cykeln (Asif et al., 2013; Bicheno et al., 2009; Haynes, 
1999). 
 
I resultat och analys av identifiering av kundvärde, kartläggningen av processen samt 
genomförande av presentation och workshop i avsnitten ovan framgår att de tre stegen var och 
ett skapat grund för i ordning efterföljande steg. Enlighet med Sörqvists (2013) resonemang om 
vikten av börja med att identifiera kundvärde vid en värdeflödeskartläggning kunde de 
efterföljande observationerna direkt granskas och analyseras om de behövde bli mer robusta eller 
förändringsvänliga i syfte att uppnå kundvärdet. Kartläggningen var nödvändig för att skapa en 
gemensam mental modell för medarbetarna att utgå ifrån för att bygga vidare med narrativa 
nätverk och gemensam problemlösning (presentation och workshop) i enlighet med Asif et al. 
(2013), Hayes, Lee och Dourish (2011) samt Hammers (2007) och hörnstensmodellens 
resonemang om delaktighet som en förutsättning för medarbetare att ta till sig nya arbetssätt. 
Genom att deltagarna studerade processkartan utifrån robusthet/förändringsvänlighet, kunde de 
identifiera och därefter prioritera förbättringar, som Rahani och al-Ashrafs (2012) ”value stream 
mapping”. 
 
 

 
Figur 8. Illustration av modell skapats och tillämpats i studien, Robust Change  
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5 Slutsats	  
I kapitlet beskrivs studiens slutsatser utifrån studiens resultat och analys. Kapitlet avslutas med 
en bedömning om huruvida studiens syfte kunnat besvaras. 
 
Syftet med denna studie var att undersöka hur en det går att skapa ökad gemensam förståelse för 
existerande processer, samt hur en organisation i praktiken kan arbeta för att identifiera och 
prioritera robusthet men samtidig förändringsvänlighet processer, med bibehållet eller ökat 
kundvärde. 
 
Skapa	  gemensam	  förståelse	  för	  grad	  av	  robusthet/förändringsvänlighet 
Resultat och analys visar hur en verksamhet, i praktiken, kan skapa en gemensam förståelse för 
sitt aktuella nuläge vad gäller robusthet och förändringsvänlighet i sina processer genom att 
tillämpa en metodik som kombinerar och utvidgar en klassisk värdeflödeskartläggning med 
presentation och workshop om robusthet och förändringsvänlighet utifrån identifierat 
kundbehov/kundvärde. Denna metodik, som utvecklats och testats som en del av denna studie, 
har givits benämningen “Robust Change”. Genom att tillämpa alla steg i processen på föreskrivet 
sätt har en gemensam förståelse visats i diskussioner under workshop och genom enkätsvaren. 
Detta innebär att en utökning av traditionell flödeskartläggning med narrativa nätverk 
(processpromenad + narrativa berättelser om processen) och gemensam problemlösning bidrog 
till en ökad gemensam förståelse i denna studie. 
 
Identifiera	  och	  prioritera	  förbättringsförslag	  för	  att	  uppnå	  robusthet/förändringsvänlighet 
Studien har visat att identifiering av kundvärde, kartläggning av ett processflöde genom 
processpromenad, narrativa berättelser i detta fall gav ett bra underlag för att illustrera och 
beskriva hur processen ser ut i verkligheten från flera perspektiv. Att presentera en processkarta 
och beskriva processtegen med identifierat kundvärde för medarbetare, ledare och kunder i 
processen kunde i denna studie skapa en gemensam förståelse. Genom gemensam 
problemlösning, med den illustrerade processkartan som underlag, för att identifiera processens 
behov av robusthet/förändringsvänlighet går det att öka den gemensamma förståelsen och för 
andras perspektiv. Prioritering av vilka förbättringsområden som är viktigast att börja med att 
förbättra för att uppnå robusta men samtidigt förändringsvänliga processer kan göras individuellt 
med processkartan som underlag. Sammanfattningsvis så fungerade Robust Changes-modellen i 
denna studie. Modellen återfinns i sin helhet i bilaga D. 
 
Att syfte och frågeställningar kunde besvaras indikerar att de metoder som använts för att skapa 
gemensam förståelse för processens grad av robusthet/förändringsvänlighet, samt identifiera och 
prioritera förbättringsområden för att uppnå en robust men samtidigt förändringsvänlig process.  
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6 Diskussion	  
Kapitlet består av en diskussion kring studiens resultat och en kring studiens metod. I 
resultatdiskussionen diskuteras studiens resultat och slutsatser i relation till tidigare forskning 
inom området samt vilket forskningsbidrag studien genererat. I metoddiskussionen berörs frågor 
kring olika metodologiska val. 
 
Utifrån studiens slutsats går det att konstatera hur robusta men samtidigt förändringsvänliga 
processer kan identifieras och prioriteras genom Robust Changes-modellen, vilket även är denna 
studies forskningsbidrag inom området.  
 
Studien tog avstamp i det forskningsgap som SQMA-studien (2012) identifierat gällande robusta 
men samtidigt förändringsvänliga processer. Denna studie har bidragit till att öka kunskapen om 
hur man skapar robusta processer som samtidigt är förändringsvänliga genom att visa hur det går 
att identifiera och prioritera förbättringsområden genom Robust Changes-modellen. 
 
I studien har en värdeflödeskartläggning genomförts, med kompletterande presentation och 
workshop. Genom att presentationen och workshopen genomfördes kan studien ses som en 
utökad värdeflödeskartläggning. På så vis kan studiens resultat även ha gjort ett bidrag till 
området Lean och värdeflödeskartläggning.  
 
Det framkom tydligt att det finns en problematik med att kombinera robusthet och 
förändringsvänlighet. Samtidigt som det framkom att robusthet är en förutsättning för 
förändringsvänlighet, det vill säga förmåga att anpassa processen efter kundens varierande 
behov. SQMA-studien (2012) tar upp just den problematiken och denna studie går i linje med 
detta. I litteratursökningen inför denna studie var det svårt att hitta forskning som behandlar hur 
det går att standardisera fram förändringsvänlighet. 
  
Det framkom även att det finns en risk att medarbetare känner sig styrda av arbetssättet snarare 
än att de kan påverka det för att förbättra som Haynes (1999) kom fram till i sin studie där WCM 
införts som arbetssätt. Går det däremot att skapa standardisering som inte är rigid utan som 
förbättras kontinuerligt av de som arbetar med den som Bicheno et al. (2009) tar upp så finns det 
möjlighet att skapa robusthet och samtidigt förändringsvänlighet i processen. I denna studie blev 
det tydligt att medarbetarna inte varit med och utformat standarder för hur arbetet ska utföras och 
inte hade förutsättningar för att förbättra dessa. 
 
En reflektion som görs av författarna är att det bedöms som en fördel att fokus hölls på robusthet 
och förändringsvänlighet även under kartläggningen av processen. Det gjorde att frågor kunde 
ställas utifrån robusthet och förändringsvänlighet under kartläggningen. Det upplevs även av 
författarna ha lett till deltagarna redan innan workshopen reflekterat över arbetssätt i 
perspektiven robusthet och förändringsvänlighet. Under workshopen visade det sig att författarna 
fick påminna deltagarna att analysera processen utifrån kundvärdet, robusthet och 
förändringsvänlighet. 
 
Det hade varit intressant att se om ytterligare dynamik i diskussionerna uppstått om fler kunder 
varit med under workshopen. Förmodligen hade fler medarbetare från produktion kunnat bidra 
till ytterligare ökad förståelse av robusthet/förändringsvänlighet i processtegen och hur reaktiva 
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förbättringar och förändringar av proaktiva förbättringar påverkade leveransen av kundvärdet. 
Det är svårt att leverera proaktivitet om det inte finns förutsättningar för det. 
 
När det gäller prioritering av förbättringsåtgärder, skriver Sörqvist (2004), så påverkas 
prioriteringsbeslutet av en mängd olika faktorer, det handlar om att på ett strukturerat sätt se till 
flera faktorer som har olika inverkan och betydelse. I denna studie utgjordes faktorerna av att se 
till vilka processteg som var viktigast att förändra för att de behövde bli mer robusta respektive 
förändringsvänliga utifrån kundvärdet. Deltagarna i workshopen fick då tre röster var att fördela 
ut i processkartan. Författarna anser att tillvägagångssättet gav en tydlig och gemensam bild över 
var och vad i processen som behövde förbättras.  
 
I SQMA-studien (2012) konstaterades att robusta processer kan bli för rigida, samtidigt som 
stabilitet och tillförlitlighet efterfrågas av kunder. Kundernas skiftande behov kräver dock att 
processerna ska kunna förändras men processerna får inte vara så förändringsvänliga att de faller 
ihop när när förändring behövs. SQMA-studien (2012) konstaterar i likhet med Flint, Blocker 
och Boutin (2011)  att kundvärdet kan förändras. Eftersom robusthet och förändringsvänlighet i 
denna studie har analyserats utifrån kundvärde är det viktigt kontinuerligt ta reda på kundvärdet 
och kontinuerligt analysera och förbättra processen. Processen måste således ha förmåga att vara 
förändringsvänlig på två sätt; att bygga in förändringsvänlighet i aktiviteterna i processens 
utförande men även ha förmågan att ändra processen utifrån ett övergripande plan. Det behöver 
finnas ett standardiserat arbetssätt för kontinuerligt analysera förändrade kundbehov och om 
dessa går i linje med kundvärdet för att kontinuerligt se över processen. Det behöver finnas en 
robusthet i processens grundutförande, men utöver det behöver den kunna vara 
förändringsvänlig. Det hade därför varit intressant att prova Robust Changes-modellen som ett 
standardiserat arbetssätt flera gånger gällande samma process, flera gånger under en längre 
tidsperiod. 
 
En reflektion som författarna gör är att det är viktigt att bygga in förändringsvänlighet i 
standardiserade arbetssätt i processen. Alla processteg kan ha standardiserade arbetssätt men det 
är viktigt analysera vilken grad av förändringsvänlighet varje processteg och standardiserat 
arbetssätt bör ha för att uppnå kundvärdet. I denna studie visade det sig vara viktigt att detta 
gjordes tillsammans med både medarbetare och kunder till processen. 
 
Studien visar att processorientering med fokus på flöden är en förutsättning för att kunna arbeta 
med robusta och samtidigt förändringsvänliga processer med fokus på kundvärde. Detta går i 
linje med tidigare forskning gällande processer och dess relation till kundbehov och 
kundtillfredsställelse (Goldkuhl & Lind, 2008; Maddern et al, 2013 Processhandboken, 2009). 
Abrahamsson och Johansson (2008) och även Powell, Rushmer och Davis (2009) menar att 
funktionsöverskridande samarbete och kompetensutveckling är en förutsättning för att skapa 
kundvärde. Inom Lean är kundvärdet centralt och processer bör utformas utifrån det, enligt 
Powell et al. (2009) och Womack och Jones (2003). Processorientering bidrar till gemensamma 
arbetssätt och helhetsförståelse och ökat kundvärde (Chen et al., 2009; Hammer, 2007; Hellström 
& Eriksson, 2008)). Att arbeta horisontellt bidrar till ökad kommunikationsförmåga, ökat 
samarbete och helhetsförbättringar enligt Chen et al. (2009), Sörqvist (2004). Inom 
processorientering är medarbetarnas egen utveckling och förmåga att utveckla processerna 
grundläggande. Det är också ledarskapets uppgift att skapa förutsättningar för detta. Robusta 
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men samtidigt förändringsvänliga processer bygger också på dessa grundantaganden. En 
notering i relation till detta resonemang i den aktuella processen är att verksamheten övergått 
från ett tvärfunktionellt team till funktionsindelat arbete, vilket kan vara en bidragande faktor till 
känslan av att det saknas samarbete och helhetssyn. 
 
Studiens resultat ligger även i linje med vad hörnstensmodellens sammanfattar som viktiga 
faktorer (Dahlgaard-Park et al. 2013; Digalwar & Sangwan, 2011; Rentzhog, 1997; Bergman & 
Klefsjö, 2012; Powell et al. 2009; Da Silva et al. 2005). Främst har resultatet i denna studie 
kunnat stärkas av hörnstenarna, sätt kunden i centrum, arbeta med processer, skapa 
förutsättningar för delaktighet och arbeta med ständiga förbättringar. Att sätta kunderna i 
centrum är viktigt gällande robusta men samtidigt förändringsvänliga processer eftersom de ska 
vara så robusta och så förändringsvänliga som behövs för att uppfylla kundvärdet. Arbeta med 
processer är viktigt eftersom det är i processerna robusthet och förändringsvänlighet behöver 
analyseras, identifiera och prioriteras. Att skapa förutsättningar för delaktighet är viktigt i form 
av att medarbetarna är med och utformar arbetssätten. Det är förutsättning för att skapa förståelse 
kring varför processen behöver bli mer robust och förändringsvänlig och för att medarbetarna 
ska ta till sig arbetssätten. Processerna måste ständigt förbättras utifrån robusthet och 
förändringsvänlighet i syfte att uppnå kundvärdet. Studien har främst fokuserat på dessa 
områden. Dock har det även kunnat göras observationer men som inte varit inom ramen för 
studiens syfte, exempelvis gällande vikten av att ha ett ledarskap som tillåter delaktighet i 
utformningen av arbetssätt. 

6.1 Metoddiskussion	  
Genom att anta aktörssynsättet (Arbnor & Bjerke, 1997) har kartläggningen av processen skett 
genom dialog mellan författarna sinsemellan, mellan författarna och deltagare, samt mellan 
deltagare. Förståelsen av processen har uppstått genom att observera och lyssna till berättelser 
och därefter tolka, för att sedan få uppfattningen bekräftad, korrigerad eller utökad. 
Aktörssynsättet medger en mindre formaliserad approach än andra vetenskapliga paradigm 
(ibid.). 
 
I och med att författarna fick fri tillgång till medarbetare under totalt 9 dagar fanns det möjlighet 
att studera relationer, kultur och kommunikationsstil vilket gav en bredare och djupare förståelse 
för processerna och medarbetarnas upplevelser. Dock saknas direkta observationer av utförande 
av längre planerade stopp och detta bygger på narrativa berättelser, dock från många 
individers/rollers perspektiv.  
 
I och med att datainsamlingen var mycket informell kan författarna ha påverkat deltagarna och 
deras upplevelser i ganska hög grad. Det visade sig vara svårt att inte ställa ledande frågor och 
hålla sig objektiv i relation till deltagarna och observationerna. Båda författarna var med under 
samtliga steg i datainsamlingen och detta gav upphov till reflektion av hur mycket deltagarna kan 
ha påverkats i en högre grad än om datainsamlingen skett individuellt. Arbnor och Bjerke (1997) 
menar att ingen är perfekt och att det är naturligt att upptäcka misstag i tidigare steg. 
 
Det visade sig vara viktigt att kombinera information från flera källor, som Yin (2007) 
rekommenderar, eftersom det gjorde att författarna kunde ifrågasätta under workshopen vilket 
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gjorde att diskussionen fördjupades och att man gick ifrån hur man tror att det är till hur det 
faktiskt är.  
 
Det fanns en viss problematik med att alla processer på underhållsavdelningen kartlades för att 
därefter välja process att arbeta vidare med. Det gjorde att det svårt att skilja kunskap om de 
övriga processerna utanför analysen. Arbnor och Bjerke (1997) tar upp problematiken med att 
skilja mellan de olika stegen i en studie och att det ibland kan vara nödvändigt att backa några 
steg i processen vilket har skett främst i analys av data och sammanställning av data. 
 
Yin (2007) menar att en fallstudie bör planeras noga i förväg, även hur analysen av insamlade 
data ska gå till. Denna studie har dock med utgångspunkt i aktörssynsättet (Arbnor och Bjerke, 
2009) och Trost (2010) utkristalliserats efter hand beroende på problemformuleringen och 
utfallet i vardera steg. Detta har medgett en hög grad av flexibilitet och lärande. Dock hade 
utförandet av workshop tjänat på att ha testats med en pilotstudie innan genomförandet, eftersom 
det blev kort om tid. Den sista delen där inledande aktiviteter skulle identifieras kunde ha gjorts i 
ett separat forum eftersom det inte ingick i frågeställningarna och syftet. Workshopen pågick i 
tre timmar utan paus och hade vunnit på att vara längre med ett avbrott för lunch. Det uppstod 
vissa situationer som inte kunde hanteras utan en plan, till exempel att den gemensamma 
problemlösningen tog längre tid än planerat. 

6.2 Förslag	  på	  vidare	  studier	  
Denna studie har visat hur det går att identifiera och prioritera förbättringsområden för att uppnå 
robusta men samtidigt förändringsvänliga processer. Det vore intressant med vidare studier för 
att se hur det går att utforma och implementera robusta och samtidigt förändringsvänliga 
processer. Det skulle också vara intressant att göra om workshopen för att följa upp om det har 
skett några förändringar i robusthet/förändringsvänlighet i processen vid ett senare tillfälle.  
 
Förslag på vidare studier är att undersöka hur grad av delaktighet i utformning av arbetssätt 
påverkar robusta men samtidigt förändringsvänliga processer. Det skulle även vara intressant att 
utveckla mätetal för att mäta grad av förmåga att förändra processen utefter kundernas skiftande 
behov. 
 
Studien gav upphov till funderingar kring falska behov och det hade även varit intressant att 
använda en högre grad av kundinvolvering och analys av slöseri i Robust Change. Även 
fördjupade analyser av kundvärde och förändringar i behov i en slags diskrepansanalys vore 
intressant. Exempelvis skulle även Kano-modellen kunna användas för att göra fördjupade 
analyser av kundbehov. 
 
Slutligen har det i studien kunnat observeras att ledarskapet är en viktig förutsättning för att 
kunna skapa robusta men samtidigt förändringsvänliga processer. Det hade därför även varit 
intressant att studera vilket ledarskap som behövs för att skapa robusta men samtidigt 
förändringsvänliga processer. 
 

  



 45 

7 Referenser	  
 

7.1 Facklitteratur	  
Arbnor, I., & Bjerke, B. (1997). Methodology for Creating Business Knowledge. Sage 
Publications Inc, Kalifornien. 
 
Bergman, B., & Klefsjö, B. (2012). Kvalitet från behov till användning. Lund: Studentlitteratur, 
4:e upplagan. 
 
Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 
 
Bicheno, J., Holweg, M, Anhede, P. &  Hillberg, J. (2011): Ny verktygslåda för Lean – Filosofi, 
transformation, metoder och verktyg för snabbt och flexibelt flöde. Revere AB, 4e upplagan. 
 
Elg, M., Gauthereau, V. & Witell, L. (2007). Kundorienterat förbättringsarbete - att lyssna och 
agera på kundens röst. Att lyckas med förbättringsarbete - förbättra, förändra, förnya. Lund: 
Studentlitteratur, 73-94 
 
Hartman, J. (2004).  Vetenskapligt tänkande: Från kunskapsteori till metodteori. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Ljungberg, A. & Larsson, E. (2012). Processbaserad verksamhetsutveckling - VARFÖR - VAD - 
HUR? Lund: Studentlitteratur. 
 
Rentzhog, O. (1998). Processorientering - En grund för morgondagens organisationer. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Rother, M., & Shook, J. (2004). Lära sig se - Att kartlägga värdeflöden för att skapa mervärden 
och eliminera slöseri. Stockholm: Stiftelsen Plan utbildning, svensk utgåva. 
 
Sörqvist, L. (2013). LEAN - Processutveckling med fokus på kundvärde och effektiva flöden. 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Sörqvist, L. (2004). Ständiga förbättringar. Lund: Studentlitteratur. 
 
Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 
 
Womack, J., & Jones, D. (2003). Lean Thinking, reviderad utgåva, Free Press. 
 
Yin, R. K. (2007). Fallstudier: design och genomförande. Malmö: Liber. 
 



 46 

7.2 Forskningsrapporter     	  
Abrahamsson, Lena, och Jan Johansson. (2008). Framtidsfabriken. Rapport 2, Kunskapsöversikt: 
Det Goda Arbetet - Igår, Idag Och Imorgon. Luleå̊: Luleå̊ tekniska universitet. Institutionen för 
arbetsvetenskap, Avdelningen för industriell produktionsmiljö.  
 
SQMA - Swedish Quality Management Academy. (2012). Kvalitetsutmaningar söker svar. 
Göteborg: SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling. 
     

7.3 Vetenskapliga	  artiklar	  
Asif, M., Vries, H. J., & Ahmad, N. (2013). Knowledge creation through quality management. 
Total Quality Management, 24(6), 664–677. 
 
Backhouse, C. J., & Burns, N. D. (1999) Agile value chains for manufacturing – implications for 
performance measures. International Journal of Agile Management Systems, 1(2), 76 - 82. 
 
Bowon, K., & Chulsoon, P. (2013). Firms’ integrating efforts to mitigate the tradeoff between 
controllability and flexibility. International Journal of Production Research, 51(4), 1258–1278. 
 
Blome, C., Schoenherr, T., & Rexhausen, D. (2013). Antecedents and enablers of supply chain 
agility and its effect on performance: a dynamic capabilities perspective. International Journal of 
Production Research, 51(4), 1295–1318. 
 
Browning, T. R., & Sanders, N. R. (2012). Can Innovation Be Lean? California Management 
Review, 54(4), 5-19. 
 
Da Silva, J. G., Tadashi, O., & Kikuo, N. (2005). Research and concepts - Looking through and 
beyond the TQM horizon - Lessons learned from world-class companies. The TQM Magazine, 
17(1), 67-84. 
 
Dahlgaard-Park, S. M., Chen, C-K., Jang, J-Y., & Dahlgaard, J. J. (2013). Diagnosing and 
prognosticating the quality movement – a review on the 25 years quality literature (1987 – 2011). 
Total Quality Management, 24(1), 1–18. 
  
Digalwar, A. K., & Sangwan, K. S. (2007). Development and validation of performance 
measures for World Class Manufacturing practices in India. Journal of Advanced Manufacturing 
Systems, 6(1), 21–38. 
  
Digalwar, A. K., & Sangwan, K. S. (2011). An overview of existing performance measurement 
frameworks in the context of world class manufacturing performance measurement. Int. J. 
Services and Operations Management, 9(1), 60-82. 
  
Flint, D., Blocker, C., & Boutin, P. (2011). Customer value anticipation, customer satisfaction 
and loyalty: An empirical examination. Industrial Marketing Management. Volume 40, 219–230 
 



 47 

Flynn, B. B., Schroeder, R. G., Flynn, E. J., Sakakibara, S., & Bates, K. A. (1997). World-class 
manufacturing project: overview and selected results. International Journal of Operations & 
Production Management, 17(7), 671-685. 
 
Goldkuhl, G., and M. Lind. (2008). Coordination and Transformation in Business Processes: 
Towards an Integrated View. Business Process Management Journal, 14(6), 761–777. 
 
Golden, W., & Powell, P. (2000). Towards a definition of flexibility: in search of the Holy Grail? 
Omega, 28, 373-384. 
 
Hammer, M. (2007). The Process Audit - A new framework, as comprehensive as it is easy to 
apply, is helping companies plan and execute process-based transformations. Harvard Business 
Review, 111-121.  
 
Hayes, G. R., Lee, C. P., & Dourish, P. (2011). Organizational routines, innovation, and 
flexibility: The application of narrative networks to dynamic workflow. International Journal of 
Medical Informatics, 80(8), 161-177. 
 
Haynes, A. (1999) Effect of world class manufacturing on shop floor workers. Journal European 
Industrial Training, 23(6), 300–309. 
 
Hellström,  A., & Eriksson, H. (2008). Are you viewing, mapping or managing your processes? 
The TQM Journal, 20(2), 166-174.  
 
Jain, A., Jain, P. K., Chan, F. T.S., & Singh, S. (2013). A review on manufacturing flexibility. 
International Journal of Production Research, 51(19), 5946-5970. 
 
Maddern, H., Smart, P. A., Maull, R. S., & Childe, S. (2014). End-to-end process management: 
implications for theory and practice. Production Planning & Control: The Management of 
Operations, 25(16), 1303-1321. 
 
Powell, A., Rushmer, R., & Davies H. (2009) Effective quality improvement: Lean. British 
Journal of Healthcare Management, 15(6), 270-275. 
 
Sawhney, R. (2006). Interplay between uncertainty and flexibility across the value-chain: 
Towards a transformation model of manufacturing flexibility. Journal of Operations 
Management, 24, 476–493. 
 
Rahani, A. R., & al-Ashraf, M. (2012). Production Flow Analysis through Value Stream 
Mapping: A Lean Manufacturing Process Case Study. Procedia Engineering, 41, 1727 – 1734. 
 
 

 



 48 

Bilaga	  A.	  Information	  till	  deltagare	  vid	  processpromenad/intervjuer	  
	  
Presentation 
Vi heter Eva Stenback och Stina Bergström och läser ett magisterprogram i ledarskaps- och 
kvalitetsutveckling vid Mittuniversitetet i Östersund. I programmet ingår att genomföra ett 
examensarbete på 15 poäng. Undersökningen är en del av programmets examensarbete. 
	  
Syfte med undersökningen 
Syftet med studien är att skapa ökad förståelse och kunskap kring hur en organisation i praktiken 
kan arbeta för att uppnå robusta men samtidigt förändringsvänliga processer, med bibehållet eller 
ökat kundvärde. 
	  
Din medverkan 
Vi vill intervjua/följa dig i ditt arbete eftersom du jobbar i den process vi vill följa. 
 
Deltagandet är frivilligt - du väljer själv om du vill delta. Genom att delta i undersökningen kan 
du vara med och bidra till ökade kunskaper om och bidra till att förbättra processerna på 
underhållsavdelningen. 
	  
Förutsättningar för processpromenad/intervju 
Efter intervjun/processpromenaden kommer du att få ta del av sammanställningen och 
kontrollera att vi uppfattat dig rätt. 
 
Resultatet från intervjun/processpromenaden kommer att sammanställas och presenteras i 
resultatet i undersökningen. 
 
Resultatet från intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt och bara hanteras av 
intervjuarna. Inget som presenteras kan kopplas till särskilda individer. Resultatet kommer att 
presenteras i en workshop med medarbetare, chefer och kunder. 
	  
Forskningsetiska principer (informera om) 
Informationskravet - information om undersökningen syfte, vilka moment som ingår i 
undersökningen och att deltagandet i undersökningen är helt frivilligt.  
 
Samtyckeskravet - information om rätt att bestämma över sitt medverkande.  
 
Konfidentialitetskravet - alla uppgifter som berör de som medverkar i studien behandlas 
konfidentiellt.  
 
Nyttjandekravet - de uppgifter som samlats in och som berör enskilda personer används bara för 
syftet med undersökningen. 
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Bilaga	  B.	  Intervjufrågor	  till	  processens	  kunder	  
 
Vad har du för krav och förväntningar på processen? 
 
Hur upplever du att processen fungerar idag? 
 
Hur skulle du vilja att den fungerar? 
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Bilaga	  C.	  Mall	  för	  observationer	  
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Bilaga	  D.	  Manual	  Robust	  Change	  

Manual	  steg	  ett	  och	  två	  (identifiera	  kundvärde	  och	  kartlägg	  processen)	  
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Manual	  steg	  tre	  (genomför	  presentation	  och	  workshop)	  

 


