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Examinator: Yohanan Stryjan 

 

Sammanfattning: 

I denna uppsats ämnar författarna genom en fallstudie beskriva, förklara och analysera ett 

företagsanpassat internt system för ständiga förbättringar som utvecklats med hjälp av etablerade 

teorier. Det interna arbetssättet LEAD står för lärande och engagemang av medarbetare och 

analys och standardisering av förbättringsåtgärder. Studien syftar vidare redogöra för de 

grundläggade värderingar som ingår i det interna arbetsystemet och har genomförts via analys av 

den interna arbetsmetoden med hjälp av den generella teorin om den offensiva 

kvalitetsutvecklingen. Studien visar att det interna arbetssättet förhåller sig positivt till den 

generella teorin men är inte en unik metod vid förbättringsarbete. Vidare visar resultatet att 

LEAD inte förhåller sig positivt till alla hörnstenar inom teorin om den offensiva 

kvalitetsutvecklingen. 
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1. Inledning 
I detta kapitel ämnar vi introducera vårt uppsatsämne genom att presentera faktorer som är 

avgörande för att lyckas med arbetsorganisering vid förbättringsarbete. Vi kommer även att 

formulera vårt syfte med arbetet och avgränsa vårt tema, och i enlighet med detta presentera det 

fallföretag som vi studerat vid erhållande av uppsatsmaterial. 

 

1.1 Bakgrund 
Vårt samhälle utvecklas i en allt snabbare takt och med ständig förnyelse. Globaliseringen ökar 

och nya tekniska lösningar dyker ständigt upp samtidigt som konkurrensen bland företag växer. 

Allt detta ställer högre krav på företag att hitta nya sätt att effektivisera och förbättra sitt arbete. 

Organisationer vill hela tiden strukturera om och skapa möjligheter för att på ett effektivare sätt 

styra och bedriva sin verksamhet. Söderlund (2005) menar att en organisations förmåga att 

genomföra en förändring kan sägas vara ett uttryck för dess förmåga att förnya, vidareutveckla 

och uppdatera verksamhetens strategiska kompetenser.  

Det har blivit allt vanligare att organisationer fokuserar på att arbeta i processer, s.k. 

processorganisering eller på engelska ”process management”. Målet med detta arbetssätt är att 

organisera i värdeskapande processer som betjänar kunden och företaget, man vill minska 

genomloppstider från beställning av kund till leverans av färdig produkt, utveckla produkter eller 

spara kostnader. En verksamhet går igenom olika stadier för att organisera i värdeskapande 

processer: 

1. I det första stadiet identifieras de centrala processerna i ett företag, exempelvis att utveckla 

produkter och tjänster.  

2. När de centrala processerna identifierats, så utnämns en processledare som ser till att 

processen sker så effektivt och snabbt som möjligt.  

3. Ledaren samlar alla anställda för att tillsammans kartlägga processen och man diskuterar 

befintliga problem och lösningar.  

4. I slutstadiet delar processledaren in de anställda i arbetslag som får i uppgift att arbeta mot 

bestämda mål för processen (Börnfelt 2009). 
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Detta arbetssätt tar tillvara på de delaktigas kunskap och kompetens. Tillsammans jobbar laget 

mot ett gemensamt mål, likt ett fotbollslag som vill vinna en match så vill laget inom 

processorganisering uppnå de uppsatta målen att öka kvaliteten och därigenom sänka 

kostnaderna. För ett lyckat lagarbete så måste alla delaktiga tilldelas ett lämpligt ansvar och 

samtidigt jobba tätt ihop mot de uppsatta målen. Alla delaktiga måste ha målet i sikte vid 

arbetsprocessen för att lyckas förändra till det bättre. Det är viktigt att alla känner sig behövda 

och delaktiga i arbetet. Andersson (1994) anser att ” en organisation är en bunden enhet”, alltså 

bestämmer en organisation sin egen utveckling, och med bestämda mål utvecklar sig sedan mot 

målen.Vidare beskriver Börnfelt (2009) att arbetsorganisation kan beskrivas som principer för att 

fördela arbete i olika arbetsuppgifter och för samordning av arbetsuppgifter. En arbetsdelning 

kan förklaras i två dimensioner, horisontellt och vertikalt där arbetsutvidgning förekommer på 

den horisontella nivån och arbetsberikning på den vertikala nivån. Vid arbetsutvidgning utför 

man flera likartade arbetsuppgifter vid produktion av varor och tjänster och att arbeta som 

montör vid ett löpband på en fabrik är ett tydligt exempel på detta.  Den anställde har lite 

kontroll över arbetet och det sker ingen vidare kompetensutveckling hos personen. I 

arbetsberikning får den anställde mer kontroll över arbetet genom att vara delaktig i planering 

och administration av arbetsuppgifter. Det kan innebära att vara delaktig i produktionsplanering, 

ekonomi eller inköp och det medför en specialisering inom ett område och den anställde kallas 

professionell eller expert. Dessutom menar Börnfelt (2009) att även samordning av arbete kan 

ske på olika sätt. Med samordning vill man styra eller kontrollera ett arbete och de anställda, och 

ta till åtgärder för att påverka arbetsprocessen och resultatet. Man vill påverka personalens 

förståelse av, viljan samt förmågan att genomföra ett arbete.  

Styr- och kontrollsystem 

Olika funktioner kännetecknar styr- och kontrollsystem. Till att börja med så måste man 

definiera arbetsuppgifter för att sedan övervaka, bedöma och utvärdera arbetsprestationen. Efter 

utvärdering så delar man ut belöningar i syfte att uppnå ett samarbete och samtycke med de 

anställda. Börnfelt (2009) diskuterar att arbetslivet inte längre handlar om att producera varor, 

istället har det skett en övergång till information och kunskap, där anställda har gått över till att 

använda hjärnan i stället för händerna.  
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Eftersom att vi lever i ett kunskapssamhälle så har kunskap lyfts fram som en av de viktigaste 

faktorerna för att nå långsiktiga konkurrensfördelar (Røvik 2000). Vikten av att involvera de 

anställda i arbeten som kräver ett större ansvartagande är därför en viktig faktor som många 

företag har implementerat i sitt arbetssätt. Man anser att den anställde bär på värdefull kunskap 

och att den kunskapen måste spridas till hela organisationen och det resulterar till att företaget tar 

över kunskapen. Detta görs genom att hitta vägar för att överföra individkapitalet till 

strukturkapitalet. 

1.2 Problemdiskussion 
Många nya arbetssätt har införts i organisationer, dessa ska hjälpa företag att bedriva en 

effektivare verksamhet med hjälp av engagemang av sina kompetenta medarbetare. Dessa så 

kallade förbättringsverktyg avser med hjälp av den kompetens som finns bland medarbetare att 

effektivisera produktionen och minska kostnaderna. Leanarbete är ett bland de mest kända 

arbetsverktygen som sedan 1980- talet används för att reducera kostnader genom att eliminera 

överflödiga resurser eller slöseri vid produktion (Mer i kap 3- teoretisk referensram).  

Røvik (2010) talar om institutionalisering, globalisering och ökad långdistans påverkan som 

krafter som bidrar till ökad strukturell isomorfi bland organisationer, alltså ständigt mer likartade 

organisationsformer. Detta förekommer när organisationer använder institutionaliserade 

organisationsrecept som definieras som legitima recept på hur delar av en organisation bör 

utformas. Recept kan beskrivas som ideér om hur tillämpning av förbättringsarbete bör göras i en 

organisation. Dessa idéer kan dock spridas och tolkas på olika sätt så att det ständigt skapas nya 

och olika versioner av dem. Många företag väljer att skapa sitt eget arbetsverktyg genom att välja 

ut delar av kända och framgångsrika modeller och sedan forma sin egen modell som de förser 

med organisationens egna värden. Det sker alltså en ombildning av en eller flera modeller till 

endast en individuell modell som passar in i organisationsmiljön. Røvik (2010) talar om 

omsmältning, där element från olika idèer och recept flyter samman, smälts om och blir till en 

helt ny variant, olik alla de recept den har formats av. 

För att öka förståelsen för hur organisationer tillämpar egna arbetsmetoder så är det av vårt 

intresse att undersöka ett praktiskt fall i verkligheten. 
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1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att beskriva, förklara och analysera ett företagsanpassat internt system 

för ständiga förbättringar som är utvecklat hos ett fallföretag med hjälp av etablerade teorier.  

1.4 Frågeställningar  
Hur har kända förbättringsverktyg tolkats av en verksamhet som arbetar med ständiga 

förbättringar?  

Hur använder verksamheten dessa verktyg vid sitt arbete med ständiga förbättringar? 

Uppnår verksamheten de uppsatta målen med  hjälp av verktygen? 

1.5 Avgränsning 
Lantmännen är bland de företag som utnyttjat Leanarbete som arbetsverktyg i sitt systematiska 

arbetssätt, och är en av nordens största koncerner inom livsmedel, maskin, energi och lantbruk. 

Koncernen ägs av 35 000 svenska lantbrukare, har fler än 10 000 anställda, är verksam i 22 

länder och omsätter 38 miljarder kronor.  

Lantmännen sträcker sig internationellt till 22 länder och Sverige utgör basen för koncernens 

verksamhet. Företaget är marknadsledare inom flera områden och som en ledande aktör inom 

livsmedel, maskin, energi och lantbruk arbetar Lantmännen för att driva utvecklingen mot ett 

sunt och bra samhälle. Ett etiskt och hållbart arbete är både lönsamt och bidrar till arbetet med att 

säkra Lantmännens ansvar från jord till bord (Lantmännen - Om lantmännen). 

Verksamheten är uppdelad i olika divisioner bestående av Energi, Lantbruk, Maskin och 

Livsmedel.  Inom division Livsmedel samlar Lantmännen sina verksamheter inom mjöl, 

frukostprodukter, pasta, fryst och färskt bröd, kyckling, färdiga måltidskoncept samt hund- och 

kattmat. Divisionen har fyra affärsområden: 

1. Lantmännen Unibake, som är Nordeuropas största tillverkare av brödprodukter för både 

service- och dagligvaruhandeln. 

2. Lantmännen Kronfågel, som är Nordens största kycklingproducent med marknadsledande 

positioner i Sverige och i Danmark. 

3. Lantmännen Doggy, som är marknadsledande inom katt- och hundmat i Sverige 
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4. Lantmännen Cerealia, som utvecklar, tillverkar och marknadsför framförallt 

spannmålsbaserade produkter under starka varumärken som AXA, Kungsörnen, Start, 

Gyllenhammars, Gooh, GoGreen, Sopps, Amo, Kornkammeret och Regal.  

Under 2009 påbörjade 30 anläggningar på Lantmännen arbete med sitt systematiska arbetssätt 

som de kallar LEAD (Learn, Engage, Analyse och Do) med start inom Lantmännen Unibake, 

Lantbruk och Cerealia. Detta är ett intern system och ett arbetssätt för ständiga förbättringar som 

innehåller analyser, metoder, verktyg, kompetensutveckling och målstyrning. LEAD ger 

Lantmännen en bättre förståelse för förluster och ett organiserat arbetssätt för att eliminera dessa 

(Lantmännen- Års- och hållbarhetsredovisning år 2011). 

Inom division Livsmedel avgränsar vi oss till affärsområdet Lantmännen Cerealia. Sedan har valt 

att avgränsa vår undersökning till att endast omfatta LEAD- arbete på Gooh ABs 

produktionsavdelning. Gooh är ett fristående dotterbolag till Lantmännen och tillverkar sina 

produkter i den egna produktionsavdelningen som är belägen på Lantmännens 

produktionsanläggning i Järna söder om Stockholm. 

 

Fig 1. Uppsatsens avgränsningar 

 

Gooh är ett samarbete mellan Lantmännen och Operakällaren, en av Sveriges mest kända krogar. 

Gooh grundades 2005 och har sedan starten expanderat i rekordfart. Varunamnet står för ”gott 

och hälsosamt” och företagets vision är att ge fler chansen att äta god, vällagad och naturligt 
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hälsosam mat till rimliga priser. På produktionsavdelningen tillagas färdiga maträtter där 

råvarorna behåller sin ursprungliga konsistens, smak och näringsvärde. 

Rätterna komponeras av Stefano Catenacci, kökschef på Operakällaren, tillagas på goohs 

produktionsavdelningen i Järna och säljs som kylvara i Goohs egna måltidbutiker i Stockholm 

city och i stora livsmedelshandelskedjor som ICA, COOP, Hemköp och andra samarbetspartner, 

bl.a. Pressbyrån. Goohs produkter finns just nu på nästan 400 försäljningsställen i Sverige och 

även på ett antal arbetsplatser (Gooh- Det här är Gooh). 

Gooh AB består av en marknadsföringsavdelning, försäljningsavdelning, VD och 

produktionsavdelning. Det arbetar ca 45 anställda på bolaget och 23 av dem är verksamma i 

produktionsavdelningen. 

Skälet till vårt val av bolaget Gooh är att en av oss författare har väletablerade kontakter på 

företaget sedan tidigare anställning. Idén till uppsatsen väcktes av att LEAD sedan flera år 

tillbaka har varit ett aktuellt samtalsämne på arbetsplatsen. Med hänsyn till uppsatsens 

begränsade tidsram så har det inte varit relevant att undersöka flera bolag. 
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2. Metod 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för vår arbetsmetod vid insamling av data, samt reflektera 

över metodval. Vidare beskriver vi för- och nackdelar med metodvalen och motiverar val av 

fallföretag och respondenter och avslutningsvis diskuterar vi studiens validitet. 

 

2.1 Förförståelse 
I enlighet med vår programinriktning organisation och ledarskap inom Företagsekonomi C så har 

vi medvetet valt undersökningsområdet för vår uppsats. Förbättringsarbete inom organisationer 

är ett område som vi önskar lära oss mer om och som enligt vår bedömning är grundläggande för 

många organisationer. I och med att vi under vår utbildning läst kurser inom 

undersökningsområdet anser vi att det har givit oss en stadig grund som vi i detta arbete kan 

bygga vidare på. 

2.2 Vetenskapsteoretiskt ställningsantagande 
Det som kännetecknar reflekterande forskning är tolkning och reflektion. Alvesson & Sköldberg 

(2008) talar om tolkning i centrum för forskningsarbete och att det kräver noggrann medvetenhet 

om teoretiskt antagande, språkets och förförståelsens betydelse, vilka utgör viktiga bestämningar 

bakom tolkningen. Reflektion vänder sig till det som finns inom forskaren, hennes 

forskarsamhälle, samhället som helhet, intellektuella och kulturella traditioner. Hur man tolkar 

saker och ting beror alltså på ett antal faktorer som kan störa eller påverka tolkningsprocessen 

och därför är förförståelsen grundläggande för varje människa.  

Alla människor har sin egen uppfattning av olika fenomen och hur vi uppfattar dessa påverkas av 

omgivningen, kulturen, samhället, egna erfarenheter etc. Det är typiskt att vi bildar en 

uppfattning om hur saker och ting hänger samman men som kanske inte alltid stämmer överens 

med verkligheten och därför behövs bestämda vägar mot ett mål. Metodläran handlar bland annat 

om hur vi kan gå tillväga för att så långt som möjligt undersöka om våra antaganden 

överensstämmer med verkligheten (Johannessen & Tufte 2003).  Vi kan genom systematiska 

reflektioner på flera olika nivåer uppnå kvalitet med tolkandet, vilket gör att den empiriska 

forskningen får ett värde (Alvesson & Sköldberg 2008).  
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Alvesson och Sköldberg (2008) talar om hermeneutiken som kännetecknas av att tolka och förstå 

ett fenomen. Ett huvudtema för hermeneutiken är att man som tolkare av en text, händelse, data 

etc. måste sätta samman olika delar för att förstå helheten med fenomenet. De hjälpmedel som 

finns för att öka förståelsen är många gånger kvalitativa undersökningsmetoder och intervjuer. 

Uppsatsen kommer att ha ett tolkande förhållningssätt då syftet är att undersöka och öka 

förståelsen för faktorer som ligger till grund vid det interna arbetssättet för ständiga förbättringar. 

Vi ämnar inte mäta något fenomen utan snarare tolka med teoretisk utgångspunkt. 

2.3 Fallstudie 
En fallstudie är en datainsamlingsmetod och forskningsstrategi som innebär att man som forskare 

undersöker en eller flera enheter på djupet för att erhålla värdefulla detaljer. Fallstudier har en 

tendens att betona det detaljerade arbetet med relationer och sociala processer än att begränsa 

uppmärksamheten till resultaten av dessa (Denscombe 2000).  Vi har valt att grnomföra vår 

fallstudie på Gooh ABs produktionsavdelning. Vi ville få så mycket information som möjligt om 

LEAD och med hjälp av att göra en djupgående studie av arbetssättet så hoppades vi få en ökad 

förståelse för och inblick i hur det används vid arbete för ständiga förbättringar i ett konkret fall i 

verkligheten. 

Det utmärkande med att genomföra fallstudier är att man inriktar sig på ett litet antal eller endast 

en undersökningsenhet. Detta ökar i sin tur möjligheten till att upptäcka viktiga kännetecken hos 

fallet som kanske inte skulle ha synliggjorts vid en ytligare undersökning. Fallstudier erbjuder 

möjlighet till djupgående analys och till vidare forskning om ett fall. 

Nackdelen med fallstudie som forskningsstrategi är att den är känslig för kritik vad gäller 

generaliserbarhet. Detta på grund av att man undersöker ett fåtal enheter och det är då svårt att 

generalisera resultatet (Denscombe 2000). 

Då vi vill öka förståelsen för LEAD genom att undersöka och tolka så har vi använt en kvalitativ 

metod där vi huvudsakligen samlat in data genom intervjuer. Kvalitativ data är oavsett om det 

gäller ord eller bilder en produkt av en tolkningsprocess. Data blir bara data när de används som 

det, och produceras medan de tolkas och används av forskaren (Denscombe 2000).  

Något som Denscombe (2000) talar om är att forskarens identitet, värderingar och övertygelser 

spelar en roll i produktionen och analysen av kvalitativ data, och att man som forskare därför 

måste redogöra för sin personliga erfarenhet och bakgrund som utformat forskningsprogrammet. 
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Vår förförståelse som vi erhållit under utbildningsperioden kommer alltså att påverka vår 

tolkning och analys av det insamlade materialet. Och som vi tidigare nämnt i det inledande 

kapitlet under avsnitt 1.5 avgränsningar, så har en av oss författare tidigare arbetat på Gooh, 

vilket vi utnyttjat till vår fördel för att få kontakt med tidigare arbetskollegor och för att få ta del 

av det interna arbetet. 

Kvalitativa metoder handlar enligt Denscombe (2000) också om att gestalta ett forskningsobjekt 

och för att göra det så behövs närhet till forskningsobjektet. Man har som tidigare anställd på 

företaget erhållit arbetserfarenhet och har ett brett perspektiv på saker och ting som går att 

sammanbinda det studerade fenomenet. Den kvalitativa metoden har passat oss bra då den är 

flexibel och heltäckande. 

2.4 Datainsamling 

2.4.1 Sekundärdata 
För att öka förståelsen och få ett bättre förhållningssätt till vårt ämne så använde vi oss av den 

elektroniska sökfunktionen Libris som finns på bibliotekskatalogen. Sökningen medförde en 

fritextsökning med sökord som; organisation, arbetsorganisation, organisationsförbättring, 

organisationsförändring, organisationsutveckling, förbättringsarbete, Leanarbete, 

förbättringsverktyg, förändringsprocess. Via sökningen fann vi tryckt litteratur och elektroniskt 

material på svenska och på engelska som vi till viss del hade användning av i vår undersökning. 

 Vi sökte även efter äldre uppsatser med samma sökord via Södertörns högskolas 

biblioteksdatabaser på Uppsatser.se och på diva-portal.org. Att läsa andra uppsatser gav oss 

idéer till vidare läsning i andra böcker som passade vår studie. 

En större del av vår litterära referensmaterial kommer från kurslitteratur som vi läst under 

tidigare kurser under vår utbildning. I och med att vi går två olika högskoleprogram så har det 

varit en fördel då vi haft tillgång till ett stort utbud av kurslitteratur från tidigare kurser.  

Vi har som sekundärdata även granskat koncernen Lantmännens elektroniska hemsida, års- och 

hållbarhetsredovisningar år 2008-2011, Lantmännens årsöversikt år 2011 och Goohs elektroniska 

hemsida. Detta för att samla information till avsnitt 1.5 avgränsningar, och för att få en ökad 

förståelse för LEAD- arbete. Målet med granskningen var även att få en helhetsbild av det 

interna systemet och arbetssättet för ständiga förbättringar inför besöken på fallföretaget. 
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2.4.2 Primärdata 
Den primära datainsamlingen i den här studien bygger på ett antal intervjuer med en LEAD- 

koordinator/teamleader och en intervju med en logistik- och produktsäkerhetsansvarig på Goohs 

produktionavdelning. 

 Vi besökte Gooh AB vid två tillfällen för att få kännedom om LEAD och insyn i hur det 

används på plats. Under första besöket valde vi att genomföra en intervju med en 

semistrukturerad intervjumall som grund. Vi utgick från ett tema och lät LEAD- koordinatorn 

utveckla sina idéer kring ämnet. Det blev mer av ett samtal än en intervju som var öppen för 

följdfrågor och sidospår. Detta är enligt Johannessen & Tufte (2003) ett informellt och 

ostandardiserat sätt att genomföra intervjuer, där fördelen är att det ger en informell atmosfär 

runt intervjun som gör det lättare för den intervjuade att prata.  

I samband med första besökstillfället så höll respondenten självmant en PowerPoint presentation. 

Syftet med presentationen var att berika oss med information om LEAD som arbetsprocess och 

låta oss ta del av dess viktigaste beståndsdelar. Under presentationen gick respondenten genom 

utvecklingen, tillämpningen och arbetet med LEAD. Vi fick även en utskrift av 

presentationsmaterialet som vi bearbetade och kommer att redovisa i det empiriska avsnittet.  

Vi valde att genomföra intervjuer då vi ansåg att det skulle föra oss närmare temat och vi ville få 

en tydligare uppfattning om arbetssättet. Efter första besöket på Gooh hade vi hunnit samla våra 

tankar kring det vi hade fått ta del av och några dagar senare ringde vi upp respondenten för att 

genomföra en mindre telefonintervju för att få svar på det vi tyckte var otydligt.  

Fördelar med intervjuer är enligt Denscombe (2000) att det producerar djupgående och detaljerad 

data som det kan forskas vidare på. Det är en flexibel metod att samla in data och man har alltid 

möjlighet till att justera under pågående intervju. Bland nackdelarna med intervju som 

forskningsmetod är att det tar lång tid att analysera och bearbeta data. Ibland kan det uppstå 

otydligheter då man inte uppfattar sina anteckningar från intervjun. 

Båda författarna var närvarade vid företagsbesöken och intervjuerna, men pågrund av personliga 

omständigheter så kunde en av författarna inte delta vid intervjutillfället med logistik- och 

produktsäkerhetsansvarig. 
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Under intervjutillfällena antecknade vi det relevanta för vårt arbete, som vi sedan bearbetade och 

kommer att föra in i uppsatsens empiriska avsnitt. 

2.5 Urval 
Valet av företaget till vår studie var förbestämd eftersom att LEAD är ett internt arbetssystem 

inom Lantmännen. Det är ett stort och välkänt företag med flera divisioner och många anställda 

och att genomföra studien på dotterbolaget Gooh var en självklarhet eftersom att en av oss 

författare tidigare arbetat där och än idag har kontakt med personalen på företaget. Då bolaget 

består av ca 45 anställda så var ett viktigt krav att vi skulle ha möjlighet till att intervjua 

respondenter som har en nära relation till LEAD och att dessa har befogenheten att uttala sig om 

arbetsättet och dess tillämpning i företaget. I början av vår arbetsprocess hade vi för avsikt att 

endast intervjua en LEAD-koordinator men för att intensifiera datainsamlingen valde vi att 

kontakta ytterligare en respondent som arbetar som logistik- och produktsäkerhetsansvarig  på 

Gooh. Valet av respondenterna var beroende av att de skulle ha en ansvarsposition på 

arbetsplatsen då detta ökar förutsättningarna till att få tillgång till ytterligare material till 

datainsamlingen. 

2.6 Genomförande 
Efter genomförandet av litteraturstudien ringde vi Sofie Uddberg som arbetar som LEAD-

koordinator och teamleader på Goohs produktionsfabrik i Järna. Hon kunde erbjuda oss ett 

intervjutillfälle den 16 mars 2012. När vi kom fram till fabriken blev vi väl mottagna av 

respondenten och hennes arbetskollegor. Vi talade om att vi hade stött på Leanarbete och 

liknande arbetsverktyg under vår utbildning men att LEAD var något främmande då vi inte hade 

lyckats hitta tillräckligt med information om det på nätet. Vidare ville vi att hon skulle presentera 

LEAD och förklara genomgående vad det gick ut på samt dess viktiga biståndsdelar. Vi 

presenterade temat men lät sedan respondenten lägga upp intervjun så som hon ville. Detta för att 

vår kommunikation skulle ha en avslappnad karaktär och för att hon inte skulle känna sig 

stressad av ett bestämt upplägg av frågor och svar. Den intervjuade höll självmant en powerpoint 

presentationen som sammanfattade LEAD som arbetsmetod och hur den kom att utvecklas. Vi 

förde noggranna anteckningar under presentationens gång och inflikade med frågor då det 

uppstod otydligheter. 
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Detta var en omfattande teoretisk genomgång som berikade oss med nödvändig fakta om LEAD. 

Efter avslutad presentation önskade vi få se hur arbetet egentligen genomfördes och 

respondenten hade inget emot att leda oss genom produktionsavdelningen med fokus på stationer 

med pågående LEAD- arbete. Under rundturen fick vi ta del av ett befintligt arbete och se hur det 

var organiserat. LEAD-koordinatorn agerade guide och beskrev noggrant olika steg i 

arbetsprocessen. Vi hade möjlighet till att ställa ytterligare frågor vid behov med hänseende till 

det vi fick ta del av. Några dagar senare tog vi kontakt med respondenten för att genomföra en 

mindre telefonintervju, detta var nödvändigt eftersom att det förelåg frågetecken över det 

insamlade datamaterialet från besöket. 

Efter detta tillfälle kontaktade vi LEAD-koordinatorn för att boka tid för ett andra besök där 

avsikten var att genomföra ytterligare en intervju och ställa frågor av djupare karaktär. För att få 

bredare överblick över den interna arbetsmetoden och dess grundläggande faktorer så valde vi att 

kontakta ytterligare en respondent med en annan position på bolaget för en intervju.  

Det andra besöket ägde rum den 10 maj 2012. Intervjuerna genomfördes enskilt med Goohs 

logistik- och produktsäkerhetsansvarige Dan Sjöberg och med teamleader och LEAD-

koordinatorn Sofie Uddberg. Vid detta besök ägde de mest omfattande intervjuerna rum och 

genom en öppen dialog ställde vi frågor som vi sedan tidigare förberett. Intervjufrågorna var 

tydliga och övergripande och medförde att respondenterna fritt kunde berätta om LEAD och sina 

åsikter om arbetsprocessen.     

Under bearbetningen av det erhållna materialet från intervjuerna har vi jämfört likheter samt 

skillnader i åsikter och svar.  
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Sekundärdata  Primärdata 

Tidigare arbetserfarenhet på 
produktionsavdelningen på Gooh 

Företagsbesök 1 och observation- 16/03/2012 
Företagsbesök 2- 10/05/2012 

Befintlig förförståelse av uppsatsämnet 
utifrån tidigare studier 

 

Tre intervjuer med två respondenter i olika 
positioner på Gooh. 

Intervju 1- Teamleader/LEAD-koordinator 
Tidsomfång: 1.30 h 
Datum: 16/03/2012   
 
Intervju 2- Logistik- och 
produktsäkerhetsansvarig 
Tidsomfång: 30 min 
Datum: 10/05/2012 
 
Intervju 3- Teamleader/LEAD-koordinator 
Tidsomfång: 1.30 h 
Datum: 10/05/2012 
 

Elektronisk fritextsökning med sökord som; 
organisation, arbetsorganisation, 
organisationsförbättring, 
organisationsförändring, 
organisationsutveckling, förbättringsarbete, 
Leanarbete, förbättringsverktyg, 
förändringsprocess 

PowerPoint presentation. Erhållande och 
bearbetning av presentationsmaterial 

Bearbetning av lämplig litterär 
referensmaterial 

 

Granskning av koncernen Lantmännens 
elektroniska hemsida, års- och 
hållbarhetsredovisningar år 2008-2011, 
Lantmännens årsöversikt år 2011 och Goohs 
elektroniska hemsida 

 

 

Fig 2. Översikt över uppsatsen sekundär-och primärdata  
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2.7 Validitet 
”Begreppsvaliditet rör relationen mellan det generella fenomen som ska undersökas och konkreta 

data” (Johannessen & Tufte 2003). 

Då uppsatsen grundar sig på den insamlade intervjudatan och vår tolkning och analys av den så 

kan validiteten ifrågasättas.  För att datan ska vara giltig så måste tolkningen göras på rätt sätt 

och det gäller att sätta samman olika delar för att förstå helheten med fenomenet. Vår 

förförståelse av temat är av betydelse eftersom att den bidrar till att förebygga mätfel.  Utöver 

intervjuer så har vi granskat koncernen Lantmännens elektroniska hemsida, års- och 

hållbarhetsredovisningar år 2008-2011, Lantmännens årsöversikt år 2011 och Goohs elektroniska 

hemsida vilket är ett sätt att minimera risken för mätfel. Vi upplevde att det som stod på 

hemsidan och i samtliga rapporter mestadels visade positiva aspekter av företaget och LEAD- 

arbetet, detta av förväntan eftersom att det är allmänna handlingar som syftar till att förmedla en 

gynnsam bild av verksamheten. Vi har därför varit försiktiga med att använda det som 

sekundärdata. 

Vi har försökt stärka validiteten genom att ha minimerat risken för tolkningsfel vid 

databearbetningen detta genom att kontakta LEAD- koordinatorn och genomföra en mindre 

telefonintervju när det fanns oklarheter efter första besökstillfället. Vidare har vi även utfört ett 

validitetstest där LEAD- koordinatorn fått ta del av och instämma på det sammanställda 

materialet från intervjuerna. Testet minimerar risk för mätningsfel och säkerställer att vi uppnår 

kvalitet med vårt tolkande. Vi kan därför påstå att våra  tolkningar ger en bra bild av det interna 

arbetssättet och ett värde för validiteten i studien. 

Arbetet har även genomgått opponering vid två tillfällen där studenter läst, granskat och kommit 

med synpunkter om helheten av arbetet som lett till ytterligare bearbetning av materialet. 
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer vi att presentera den teoretiska referensramen som denna uppsats 

grundar sig på.  Kapitlet innehåller de teorier som vi anser är lämpliga för att förenkla 

genomförandet av studien och besvara uppsatsens syfte och problemformulering. För att öka 

förståelsen för arbetsverktyget Leanarbete så kommer vi att kortfattat beskriva teorin. Vi 

kommer främst redogöra för organisationskonceptet Total Quality Management och dess 

motsvarighet Offensiv kvalitetsutveckling. Slutligen diskuteras hur den teoretiska referensramen 

kommer att tillämpas på studien. 

 

3.1 Leanarbete 
Leanarbete är ett bland de mest kända arbetsverktygen som sedan 1980- talet används för att 

reducera kostnader genom att eliminera överflödiga resurser eller slöseri vid produktion. 

Filosofin bygger på att integrera alla olika medel i organisationen för att effektivisera 

verksamheten och maximera värde, att förkorta produktionstider och minska spill. Andra 

förbättringsverktyg så som TQM (Total Quality Management), Kaizen, JIT (Just In Time) finns i 

Leanarbete då det omfattar de flesta principer i sin teori. Arbetsverktyget är en stark trend för 

närvarande inom tillverkningsindustrin, men sprids snabbt till andra sektorer och enligt en 

undersökning av Metall år 2002 visade att 65 procent av de arbetsplatser som omfattas av 

verkstadsavtal har infört Leanarbete i någon form (Börnfelt 2009, s.67( Metallrapport, kap. 9)).  

3.2 TQM – Total Quality Management 
TQM är ett av 1990-talets allra mest spridda och populära organisationskoncept i västvärlden, 

där kunden är det allra viktigaste och står i fokus. Ledningen måste därför skaffa sig kunskap om 

kundernas önskemål och sedan se till att tillfredställa deras behov så effektivt och lönsamt som 

möjligt. Det skall ske genom engagerat och kontinuerligt arbete för att förbättra kvaliteten på 

produkter och tjänster, och i absolut alla funktionella delar och i alla processer i organisationen 

(Røvik, 2010). Filosofin om TQM talar alltså för en kundinriktad organisationsutveckling som 

innebär att målet med förbättringsarbete ska vara kunders önskemål om produkter och tjänster. 

Att integrera TQM i förbättringsarbete ökar möjligheterna till nöjda kunder, nöjda medarbetare, 

hög effektivitet och produktivitet samt god ekonomi. 
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Processer är ett centralt begrepp i TQM och teorin grundas på tre principer: kundfokus, 

processförbättring och allas delaktighet (Tenner & DeToro 1992, cit. i Ljungberg et al, 2001). 

3.3 Offensiv kvalitetsutveckling 
Att arbeta med förbättringsarbete har blivit en stor utmaning för företag. En ökad global 

konkurrens och kunder med större medvetenhet och högre krav har medfört en ökad satsning på 

offensiv kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö 2007).  Motsvarigheten till TQM är teorin om 

den offensiv kvalitetsutveckling. Med ”offensiv” vill vi markera att det handlar om att aktivt 

förebygga, förändra och förbättra och inte kontrollera och reparera. Med ordet ”utveckling” 

markeras dels att kvalitetsarbete är att ständigt pågående arbete, och inte ett speciellt projekt, och 

dels att det handlar om att utveckla produkter och processer (Bergman & Klefsjö, 2007). 

Arbetet med offensiv kvalitetsutveckling i en organisation måste byggas på ledningens 

helhjärtade och ständiga engagemang för kvalitetsfrågor (Bergman & Klefsjö, 2007). Ledningens 

uppgift är att fastställa företagets syn på kvalitetsfrågor, samtidigt stödja, vara förebilder och 

vara aktivt deltagande i det praktiska arbetet. 

Med en engagerat ledarskap för kvalitet som grund kan ett framgångsrikt arbete med 

kvalitetsutveckling byggas upp. Detta ska vila på en kultur som har sin grund i värderingar som 

att: 

- sätta kunderna i centrum 

- basera beslut på fakta 

- arbeta med processer  

- arbeta ständigt med förbättringar 

- skapa förutsättningar för delaktighet  
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Det är dessutom viktigt att alla dessa värderingar samverkar och att man skapar en helhetsbild. 

Man talar då om hörnstenar i offensiv kvalitetsutveckling: 

 

 

 

 

 

 

Fig 3. Hörnstenar i offensiv kvalitetsutveckling (Bergman &  Klefsjö 2007) 

 

Hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling ska sedan stödjas av lämpligt valda arbetssätt och 

konkreta verktyg till en helhet (Bergman & Klefsjö 2007). 

3.3.1 Sätt kunderna i centrum 
Att sätta kunderna i centrum innebär att man aktivt tar reda på vad kunderna vill ha och sedan 

systematiskt under utveckling och tillverkning av varor och tjänster försöker uppfylla, eller 

överträffa dessa behov och förväntningar (Bergman & Klefsjö 2007). 

Att sätta kunderna i centrum innebär inte enbart att tänka på de externa kunderna men också de 

interna kunderna liksom medarbetarna. Kvalitetsutveckling handlar till stor del om att 

medarbetare ska få bättre möjligheter till att utföra ett bra arbete och känna sig nöjda med det de 

åstadkommit. I förlängningen skapar detta tillfredställellse hos de externa kunderna (Bergman & 

Klefsjö 2007). 

3.3.2 Basera beslut på fakta 
En viktig hörnsten i offensiv kvalitetsutveckling är att basera beslut på fakta, som är väl 

underbyggda, och att inte låta slumpfaktorer ha en avgörande betydelse. För att göra det krävs, 

bland annat kunskap om variation och förmåga att skilja verkliga orsaker från ”brus”. I arbetet att 

samla in, strukturera och analysera numerisk och verbal information är enkla verktyg som de sju 

Engagerat ledarskap 

Arbeta med 
processer 

 

Arbeta ständigt 
med 

förbättringar 

Basera beslut på 
fakta 

Skapa 
förutsättningar för 
delaktighet 

Sätta kunderna i 
centrum 
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förbättrings verktygen och de sju lednings verktygen mycket effektiva (Bergman & Klefsjö 

2007). 

De sju förbättringsverktygen som huvudsakligen är inriktade på analys av numerisk information: 

1. Datainsamling 

2. Paretodiagram 

3. Uppdelning 

4. Styrdiagram 

5. Histogram 

6. Ishikawadiagram 

7. Sambandsdiagram 

De sju ledningsverktygen som i först hand är sammanställda för att hantera ostrukturerad verbal 

information eller verbala data: 

1. Släktskapdiagram 

2. Träddiagram 

3. Matrisdiagram 

4. Relationsdiagram 

5. Matrisdataanalys 

6. Processbeslutsdiagram 

7. Pildiagram 

3.3.3 Arbeta med processer 
En stor del av den organiserade verksamheten kan ses som en process, dvs. ”ett nätverk av 

sammanhängande aktiviteter som upprepas i tiden”. Den transformerar vissa resurser till resultat 

som ska tillfredställa processens kunder med så liten resursåtgång som möjligt. Processen bidrar 

till att knuta ihop historia med framtiden. Verktyg och modeller från det statiska ämnesområdet 

kan användas för att från processens historia dra slutsatser om dess framtida resultat och ge den 

information som behövs för att förbättra processen (Bergman &  Klefsjö 2007).  
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3.3.4 Arbeta ständigt med förbättringar 
Inom offensiv kvalitetsutveckling har ständiga förbättringar vuxit fram som en filosofi och ett 

arbetssätt. Masaaki Imai utvecklade konceptet Kaizen som kan ses som medvetet systematiskt 

sätt att åstadkomma ständiga förbättringar (Imai 1986, cit. i Elg M. et al. 2007).  Det japanska 

ordet ”kaizen” består av symbolerna ”kai”, som betyder ”att förändra” och ”zen”, vilket betyder 

”bra”. Tillsammans är innebörden ungefär ”förändra till det bättre” (Bergman &  Klefsjö 2007). 

Ständiga förbättringar uppstod ur den industriella massproduktionen och har nu utvecklats till en 

av hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling (Elg et al. 2007). Symbolen för ständiga 

förbättringar är den så kallade förbättringscykeln PGSL – ”Planera – Gör – Studera – Lär” 

(Bergman &  Klefsjö 2007). Förbättringscykel inspirerades av Edvard Demings PDSA-cykeln 

(Plan – Do –Study – Act):  

 

Fig 4. Demings PDSA-cykel 

PDSA-cykeln har fyra steg: 

1. Planera och fundera innan du gör något (Plan). 

2. Genomför det som du planerat (Do). 

3. Studera, utvärdera och reflektera över det som gjorts (Study, Check). 

4. Lär dig av erfarenheterna och implementera det som fungerar bra (Act) (Börnfelt  2009). 

Fortsätt sedan förbättringsarbetet genom att gå vidare till nästa problem i samma process eller 

övergå till nästa process och upprepa förbättringscykel (Bergman &  Klefsjö 2007). 
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Förståelse för variation är en grundläggande förutsättning i ett ständigt förbättringsarbete. Flera 

av de tongivande personerna inom kvalitetsområdet har också en bakgrund som statistiker. Den 

statistiska förståelse grundläggs i flera av de metoder och angreppssätt som används i 

förbättringsarbetet: de sju förbättrings verktygen, statistisk processtyrning, duglighetsstudier och 

sex sigma, regressionsanalyser, försöksplanering och tillförlitlighetsanalyser, bara för att nämna 

några av de viktigaste (Elg M. et al. 2007). 

Det arbetssätt som går under namnet Sex Sigma är ett arbetssätt som utnyttjar statistiska metoder 

på ett systematiskt sätt för att med hjälp av fakta arbeta med ständiga förbättringar (Bergman &  

Klefsjö 2007). 

Kvalitetsutvecklingens grundregel: det finns alltid ett sätt att åstadkomma högre kvalitet till en 

lägre kostnad (Bergman &  Klefsjö 2007). 

3.3.5 Skapa förutsättningar för delaktighet 
För att kvalitetsarbete ska bli framgångsrikt fordras att man skapar förutsättningar för delaktighet 

i arbetet med att tillfredställa kunden med en ständigt förbättrad kvalitet. En väsentlig hörnsten i 

offensiv kvalitetsutveckling är därför att på olika sätt underlätta för alla medarbetare att vara 

delaktiga och aktivt få påverka beslut och delta i förbättringsarbetet. Viktiga nyckelord är 

kommunikation, delegation och utbildning (Bergman &  Klefsjö 2007). 

Formuleringen av denna hörnsten vill visa på en positiv människosyn. Den som ges 

förutsättningen att göra ett bra jobb och att känna yrkesstolthet, och som premieras för ett gott 

jobb, kommer också att engagera sig i sitt arbete och bidra till en förbättrad kvalitet i 

processerna.  

För att lyckas med arbetet att skapa medarbetarskap, behöver man eliminera hinder för 

delaktighet så att medarbetarna utvecklar egenskaper som självtillit, dialogförmåga, 

målmedvetenhet, medskapandeförmåga och förmåga till erfarenhetslärande. Ledningen måste 

därför stödja och stimulera utveckling av dessa och andra egenskaper hos organisationens 

medarbetare. 
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Delaktighet och engagemang åstadkommer man genom delegation av ansvar och befogenhet. 

(Bergman & Klefsjö 2007). Man pratar då om så kallade ”onda cirklar” och ”goda cirklar” och 

det gäller att övergå från de onda till de goda cirklarna: 

 Den onda cirkeln     Den goda cirkeln 

     

Fig 5. En ond cirkel och en god cirkel som är kopplade till effekten av delegering av ansvar och 

befogenheter (Bergman &  Klefsjö 2007) 

Arbetet i sig ska ge meningsfulla, stimulerande och ansvarsfulla uppgifter. 

Arbetstillfredsställelse är både ett viktigt mål och medel för att uppnå hög kvalitet (Bergman & 

Klefsjö 2007). 

3.3.6 Engagerat ledarskap 
Ledarskap har en stor betydelse när det gäller förändring- och förbättringsarbete eftersom att ett 

engagerat ledarskap är en viktig hörnsten inom den offensiva kvalitetsutvecklingen. För ledare 

av alla slag gället det bland annat att skapa och arbeta i nya strukturer i den egna  organisationen 

och att utveckla och dra nytta av den tillgängliga kompetens (Elg M. et al. 2007). 

Klefsjö och Bergman (Klefsjö &Bergman 2007) påpekar hur viktigt det är med ett starkt och 

engagerat ledarskap för att åstadkomma en kultur för offensiv kvalitetsutveckling och för allt 

förändringsarbete överhuvudtaget. Det finns mycket forskning som visar hur väsentlig det är för 

medarbetarnas engagemang och delaktighet att deras ledare på olika nivåer är trovärdiga, tydliga 

och skickliga i sin kommunikation och agerar som förebilder (Bergman & Klefsjö 2007). 
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Frågor om ledarskap har länge varit ett föremål för spekulationer, men den vetenskapliga 

forskningen inom ämnet tog inte sin början förrän på 1900-talet. En stor del av forskningen har 

fokuserat på att identifiera faktorer som påverkar ledarskapets effektivitet. Beteendevetare har 

undersökt vilka egenskaper, förmågor, beteenden, kraftkällor och situationella aspekter som kan 

vara avgörande för hur väl en ledare lyckas påverka sina medarbetare och nå sina mål (Yukl G 

2012). 

Ledningens uppgift är att skapa en bra organisationskultur för att lyckas i sitt arbete med offensiv 

kvalitetsutveckling och allt förbättring- och förändringsarbete överhuvudtaget. 

Organisationskultur definieras vanligtvis som medlemmarnas gemensamma värderingar och 

övertygelser (Schein 1992, Trice & Beyer 1991 cit. i Yukl G 2012). Gemensamma värderingar 

om pålitlighet, respekt för deadlines, felfritt arbete efter de bästa rutinerna, kostnadskontroll samt 

rimligt resursutnyttjande kan förbättra effektiviteten (Miron m.fl. 2004 cit. i Yukl G 2012). 

 

3.4 Diskussion om användandet av teorierna 
Teorierna om TQM och den Offensiva kvalitetsutvecklingen har legat till grund för utformandet 

av de kvalitativa intervjuerna med respondenterna. Båda teorierna och särskilt teorin om den 

offensiva kvalitetsutvecklingen har sin grund i sex hörnstenar där målet är en ökad 

kundtillfredställelse med lägre resursåtgång. För att nå målet är det viktigt att samverka mellan 

värderingar, verktyg och arbetssätt. 

Genom att utgå från de olika hörnstenarna i teorin om den offensiva kvalitetsutvecklingen avser 

vi att analysera hur dessa stöds av det interna arbetssättet med LEAD. 

Teorierna om TQM och den offensiva kvalitetsutvecklingen kännetecknas av gemensamma 

faktorer om organisationsutveckling och förbättrings- och förändringsarbete och bör utifrån vår 

uppfattning betraktas som synonymer.   

Teorierna bildar således en teoretisk referensram som hjälper oss få en bättre förståelse för hur 

fallföretaget bedriver sitt arbete med ständiga förbättringar och vidare blir ett verktyg när vi ska 

belysa viktiga aspekter i vårt undersökningsområde. 
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras resultatet från materialinsamlingen som bygger på tre intervjuer med 

två centralt placerade personer på fallföretaget, bearbetning av presentationsmaterial, 

företagsinformation och observation på fallföretaget. Kapitlet inleds med en kort 

bakgrundsbeskrivning av det systematiska arbetssättet, och vidare presenteras det erhållna 

materialet. 

 

Våren 2008 genomförde Lantmännen en analys av 58 koncerners 130 produktionsanläggningar 

med syftet att identifiera de effektiviseringar som skulle kunna genomföras med ett systematiskt 

arbetssätt. Resultatet ansågs mycket positivt såväl ekonomiskt som ur medarbetarperspektiv. 

Detta arbetssätt kom sedan att bli kallad LEAD som står för Learn, Engage, Analyse och Do, och 

har sedan våren 2008 implementerats på flera divisioner på företaget och är idag en 

grundläggande resultatrik metod som hjälper Lantmännen effektivisera sin verksamhet 

(Lantmännen- Års- och hållbarhetsredovisning år 2011). 

4.1 Sammanställning av intervjuer med teamleader och LEAD-koordinator. 
Erhållen data från presentationsmaterial, företagsinformation och observation på 
fallföretag 
 

Namn: Sofie Uddberg 

Position på Gooh: teamleader för produktionsavdelning sedan 3 år och LEAD koordinator sedan 

1 år- sitter även med i den lokala styr- och analysgruppen 

 

Respondenten introducerar arbetsmetoden som ett ledningssystem som tillgodoser kundens 

behov, med så lite slöseri som möjligt. LEAD är en av Lantmännens främsta kulturbärare och 

visar anställda på respektive division hur alla kan bidra till att utveckla Lantmännen och realisera 

strategin.  Visionen med LEAD är att med engagerade och kompetenta medarbetare bidra till att 

utveckla ett effektivare och mer hållbart varuflöde inom Lantmännen. LEAD innebär att varje 

dag sträva efter att göra saker bättre än igår och man vill säkerställa att agerandet sker via ett 

faktabaserat arbetssätt.  
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Respondenten talar om att Lantmännens produktion från råvara till färdig produkt innehåller en 

hel del utmaningar, det gäller att eliminera slöseri och leverera hög kvalitet till lägsta möjliga 

kostnad. Inom Lantmännen har man därför influerats av och tagit det bästa från olika system och 

utvecklat sitt eget arbetssystem LEAD. De fyra modeller som låg till grund vid utformning av det 

interna arbetssättet är Leanarbete, Sex Sigma, TPM (Totalt Produktivt Underhåll) och Kaizen. 

Hon berättar att när man tagit det bästa från olika system sedan skapat sin egen modell som 

bättre passar in i organisationen (Bilaga 2). 

Inom Lantmännens interna arbetssystem LEAD står Learn för att förstärka individers kompetens 

genom fortlöpande utbildning, träning och personlig utveckling, fokusen ligger på att lära av 

varandra. 

Med Engage vill man involvera alla i ett samarbete och att stå för ett öppet och inkluderat 

ledarskap. Genom att effektivt använda arbetslagets talang, erfarenhet och kunskap skapar man 

ett varaktigt engagemang i arbetet. 

Via Analyze vill man finna fakta och analysera en defekts grundorsaker för att sedan åtgärda 

defekten med Do. Man söker ständigt efter nya möjligheter till förbättringar och tillväxt och det 

gäller att våga göra misstag. 

Organisationen för LEAD implementeringen varierar efter de behov som finns hos Lantmännens 

olika divisioner och ett LEAD- arbete påbörjas endast om det finns en idé om att eliminera eller 

minska en avvikelse i produktionen. 

Lokala styrgrupper finns överallt i verksamheten och ansvarar för de större besluten som ligger 

till grund för påbörjande av ett LEAD- arbete. På Gooh finns en styrgrupp, en analysgrupp och 

en LEAD- koordinator som tillsammans arbetar för att uppnå ett effektivt och lönsamt resultat 

med det interna arbetssättet.  

 

De lokala styrgrupperna:  

• Beslutar om målsättning 

• Planerar för kommande aktiviteter 

• Ser till att resurser finns efter behov 

• Följer upp genomförandet av LEAD 
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Operatörer är de som arbetar i produktionsavdelningen och som står vid tillverkningslinjen och 

utför repetitiva arbetsuppgifter. Tillverkningslinjen är kontinuerlig och innehåller ett antal 

processer som består av olika arbetsmoment. Operatörerna för dagliga dokumentationer över 

eventuella avvikelser som kan uppstå i de olika arbetsmomenten. Dessa dokumentationer utgör 

arbetsunderlaget för analysgruppen som ständigt arbetar med att undersöka och jämföra 

dokumentationer över uppkomna avvikelser. Analysgruppen genomför en avvikelseanalys för att 

ta reda på de exakta kostnaderna som går förlorade vid avvikelser i produktionen. De ämnar att 

ta reda på vilka kostnader som är påverkbara genom att relatera grundorsaken till en avvikelse 

till de 4M, maskiner, metoder (arbetsmetoder), medarbetare och material. Analysgruppen vill 

besvara följande frågeställningar; Var i produktionen har avvikelsen uppstått?, Vad orsakar 

avvikelsen?, Vem bär ansvaret för avvikelsen?, Vad kommer avvikelsen och de förlorade 

kostnaderna leda till i framtiden?  Ska avvikelsen åtgärdas och hur ska det gå till? 

Om analysgruppen utifrån sin undersökning kommer fram till att en avvikelse medför stora 

förluster så föreslår de för den lokal styrgruppen på Gooh att påbörja ett LEAD- arbete.  

Styrgruppen i sin tur utvärderar förslaget och beslutar om arbetet ska tillämpas. 

 

Beslutet om att påbörja ett LEAD- arbete på Gooh tas av den lokala styrgruppen med avseende 

till Goohs gemensamma nyckeltal, som kan skifta beroende på företagets resultat för perioden. 

Nyckeltalen ligger till grund för beslutstagandet om att effektivisera och kostnadsspara. 

Nyckeltalen idag:  

 

1. Budget (kr/enhet)- man avser att producera en kvantitet till så låg kostnad som 

möjligt. 

2. Reklamation- det gäller att kvalitetssäkra produkter för att minska antalet 

reklamationer från kunder. 

3. Tillbud- i fokus står säkerhet och det gäller att minimera risken för arbetsolyckor 

på arbetsplatsen. 

4. Servicegrad- alternativ benämning lagertillgänglighet- man vill säkerställa att 

produkter finns tillgängliga på lager för leverans inom en viss period. Sedan är det 

viktigt att hålla leveranstider genom att snabbt och effektivt leverera varor och 

tjänster till kunder. 
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När den lokala styrgruppen gett sitt samtycke till ett förslag så bildas ett förbättringsteam som 

ska genomföra det faktiska arbetet. Teamet är tvärfunktionellt och består av 4-6 medarbetare från 

olika avdelningar, logistik, kök- och tillverkningsavdelningen. 

Det arbetar ett fåtal personer på varje avdelning och det är därför rimligt att välja ut en från varje 

avdelning som ska arbeta i ett team. Det är obligatoriskt att delta i arbetet men det är tillåtet att 

överlåta platsen åt någon annan om man har en planerad semester eller tillfällig arbetsbelastning 

och känner att man för tillfället inte förmår utöka sin arbetsprestation. 

Den lokala styrgruppen lämnar över en tidsplan för arbetet till teamet, som vanligtvis omfattar 12 

veckor och för att öka motivationen så får teammedlemmarna själva tilldela varandra teamroller. 

De vanligaste ansvarsområdena kräver en tavelansvarig och en utbildningsansvarig. 

Teamet genomgår en utbildning innan LEAD- arbetet startar och under utbildningen får de ta del 

av avvikelsen och förstå dess grundorsaker för att sedan tillsammans utveckla en arbetsmetod för 

hur avvikelsen ska åtgärdas. Under utbildningen arbetar teammedlemmarna med att få en bättre 

självinsikt och en större förståelse för varandra i syfte att öka effektiviteten och samarbetet i 

gruppen. 

Under arbetsperioden med LEAD sker team träffar vid ”tavlan” ute i produktionsavdelningen. På 

tavlan finns visuella bilder på hur arbetsuppgifterna ska genomföras. Där finns även ett 

mötesschema och en lista för teammedlemmars när- och frånvaro. Tavlan är ett enkelt sätt för 

teammedlemmarna att hålla förbättringsmöten och samla information om avvikelser. 

Den lokala LEAD-koordinatorn driver arbetet framåt och planerar och anordnar LEAD- arbetet 

för sin enhet. Som koordinator stödjer man team i förbättringar och följer upp deras status för att 

vidare rapportera arbetsresultatet till den lokala styrgruppen. Som koordinator samverkar man 

mellan den lokala styrgruppen och teamet. 

Respondenten talar om små kontinuerliga förbättringar eller ”baby steps” som grundläggande 

faktorer för LEAD och menar att genom att ta vara på innovationer och förbättringar kan man på 

bästa sätt skapa ett konkurrenskraftigt koncept. Det gäller att engagera alla i arbetsprocessen 

eftersom att det finns dolda kunskaper och resurser som inte kommer till sin rätt i det vanliga 

arbetet. Totalt engagemang förändrar företagets sätt att arbeta mot det bättre. 

Varje team har en bestämd teamleader som arbetar med att assistera teamet och rycka in där det 

behövs. Som teamleader är det viktigt att skapa en gemenskap där det råder kommunikation 

mellan teammedlemmarna men även se till att arbetsprocessen håller en jämn tempo. 
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LEAD-arbetet genomförs vid sidan om de vanliga arbetsuppgifterna och teamrollerna avgör hur 

mycket tid varje teammedlem veckovis lägger ner på arbetet med LEAD. En teamleader har 

vanligtvis ett större ansvar och lägger därför ner mer tid på att organisera och motivera 

medlemmarna. 

När ett LEAD- arbete nått sitt slut så är den lokala styrgruppens uppgift att utvärdera 

arbetsprocessen. Det görs en audit där alla involverade i teamet håller en presentation inför 

styrgruppen som får ta del av arbetsprocessen och allt som ingår. Det gäller att redovisa ett 

positivt slutresultat av arbetet eftersom att det genomgår en betygsättning där styrguppen utifrån 

PDSA- cykeln  analyserar hur LEAD- arbetet planerats, vilken arbetsmetod som tillämpats och 

vilket resultat som uppnåtts. Man tittar på genomförande, arbetsmetodik, struktur, teamarbete 

och motivation. Om arbetet förhåller sig positivt till PDSA-cykeln så förekommer en överföring 

av arbetsmetoden till avdelningen. Det innebär att man implementerar arbetssättet i avdelningen 

då en komplett PDSA systematik säkerställer att man senare kommer att ha kvar förbättringen. 

Vid intervju med respondenten framkom det att hon upplever att LEAD- arbetet har tagit tillvara 

på medarbetarnas kompetens. Hon anser att LEAD- arbete bidrar till arbetsglädje och utveckling 

hos medarbetarna och att de kommer ut med ny kunskap som visar sig i arbetsresultat. Något 

som kan intyga detta är medarbetarsamtalen under pågående och efter avslutad LEAD- arbete 

där medarbetarna uttrycker sig positivt till teamarbetet. Samtalen sker med teamleadern och 

fokuserar på medarbetarnas arbetsuppgifter, kompetensutveckling och arbetsmiljö. Under 

samtalen har det visat sig att de flesta som arbetat med LEAD anser att det är stimulerande att få 

arbetsuppgifter som möjliggör ett annan slags engagemang i riktning från enformiga 

arbetsuppgifter. Respondenten betonar att många känner sig mer delaktiga i företagets 

framgångar när de tilldelas ett enskilt ansvar som även symboliserar ett förtroende från 

styrgruppen. Genom att engagera många medarbetare skapas enorma möjligheter till 

kompetensutveckling och det går därmed att reducera personalomsättningen. Detta i sin tur ökar 

förutsättningarna för ständiga förbättringar på verksamheten. 

Syftet med medarbetarsamtalen är att stärka delaktigheten och utveckla medarbetarna för att 

därigenom utveckla LEAD- arbetet. Man vill analysera medarbetarnas syn på arbetet och säkra 

deras engagemang och kompetens. Som teammedlem är det även viktigt att få feedback på sina 

egna prestationer och ha någon att vända sig till vid frågor och funderingar.  
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Ett annat sätt att mäta hur LEAD- arbetet mottagits av teammedlemmarna och om det lett till 

ökad kompetensutveckling är genom en utvärdering efter varje avslutat arbete. Utvärderingen 

består av tre övergripande frågor som teammedlemmarna besvarar enskilt, vad har varit bra med 

arbetet? vad har varit mindre bra med arbetet? och vad har man lärt sig?  

Vid sammanställning av utvärderingarna erhåller man värdefull kunskap som talar om arbetets 

framgångar respektive motgångar och ger de anställda möjlighet att påverka och förbättra sin 

egen arbetsituation. Utvärderingen är också ett sätt att vidareutveckla verksamheten mot ökad 

lönsamhet och ger ledarna en bättre översikt över det de behöver förbättra för att skapa en 

trivsam arbetsmiljö och även vad de behöver utveckla hos sig själva som ledare. 

Respondenten definierar tre framgångsfaktorer vid tillämpning av ett LEAD- arbete som hon 

anser måste vara uppfyllda för att man ska nå ett framgångsrikt resultat. 

- Det ska först och främst finnas struktur och det är därför viktigt att arbetet går igenom 

tillämpningens olika faser, från den inledande beslut- och analysprocessen till arbetsprocessen 

och slutligen utvärderingsprocessen.  

- Teammedlemmarna ska vid behov finna stöd hos en erfaren person som arbetat på bolaget ett 

par år och som kan komma med konkreta råd och öka arbetsmotivationen. Denna person är ofta 

teamleadern. 

- Det är viktigt att alla engagerade i LEAD- arbetet känner sig motiverade till att arbeta då man 

vill att den värdefulla kunskapen som finns hos alla synliggörs och sprids till hela 

organisationen. 

Respondenten talar om att det är viktigt för Gooh att sträva efter att ha kunden i centrum, 

företaget har med hjälpa av implementeringen av LEAD lyckats höja kvaliteten på sina 

produkter genom att förbättrat sitt arbetssätt. Anledningen till att kunder väljer att handla Goohs 

produkter anser hon är att de färdiga rätterna inte innehåller tillsatser och tillagas så att råvarorna 

behåller sin ursprungliga konsistens. Det gäller därför att hålla upp kvalitetsarbetet med LEAD 

för att fortsätta leverera produkter med jämn och hög kvalitet.  

Vid fråga om kostads sparande uttrycker sig respondenten positivt till de resultat som erhållits 

genom LEAD. Hon menar att företaget sedan implementering av arbetssättet lyckats spara 
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resurser på energi, spill och slöseri av råvaror. LEAD har i vissa fall gett snabba vinster och 

ibland har vinsterna tjänats in under senare år. Men som helhet har stora förluster minskat. 

4.2 Sammanställning av intervju med logistik- och produktsäkerhetsansvarig 
Namn: Dan Sjöberg 

Position på Gooh: logistik- och produktsäkerhetsansvarig, sitter även med i den lokala styr- och 

analysgruppen 

Respondenten  berättar att LEAD- arbete är ett nytt arbetssätt som implementerades på Gooh 

hösten 2010. LEAD introducerades för hela personalgruppen på en kickoff där alla fick en 

grundläggande utbildning i det nya arbetssättet.  

För att kunna samla data för identifiering av orsakerna till ständigt återkommande defekter har 

det införts välorganiserade dokumentationer om alla avvikelser som uppstår i produktionen. 

En arbetsprocess som förädlar råvara till färdig produkt består av olika delmoment och alla 

processer i produktionen bryts ner till de olika delmomenten för att man senare ska kunna 

kartlägga vilket delmoment som medför eventuella störningar eller förluster under produktionen. 

Arbetspersonalen i produktionsavdelningen skriver en avvikelserapport när de upptäcker en 

defekt, störning eller fel i produktionen. Denna typ av dokumentation utgör ett viktigt underlag 

för analysgruppens arbete för identifiering av avvikelsernas medförda kostnader.  

Analysgruppen genomför noggranna undersökningar av defekter i produktionen och presenterar 

ett förslag till den lokala styrgruppen om att starta ett LEAD- arbete för att minska eller 

eliminera en defekts grundorsaker. Analysgruppen utvärderar tidigare data och ser vilka problem 

i produktionen som medför de större förlusterna, sedan planerar de vilka åtgärder man kan vidta 

och analyserar om det är genomförbart. Vidare presenteras förslag till styrgruppen om vilka 

aktiviteter som kan anordnas för att bearbeta problemet.  

Respondenten påpekar att det är viktigt att allt dokumenteras för då har man påtagliga bevis för 

uppkommande fel under arbetsprocessen. Dokumentationen underlättar att kartlägga 

grundorsakerna till de återkommande problemen och relatera de till de så kallade ”4M”: Vad 

beror problem på? Är det maskin, metod, människa eller material? 
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Efter att styrgruppen godkänner analysgruppens förslag planerar man vilka problem man ska 

arbeta med och man bildar LEAD- team som består av 4-6 deltagare från olika avdelningar på 

företaget. Teamet jobbar under 12 veckor enligt fastställd metod för LEAD- arbete för 

förbättringsåtgärder. Förbättringsåtgärder för problemet kan vara t.ex. en ny standardrutin för 

den del i arbetsprocessen som orsakar en defekt. 

När LEAD- teamet avslutat sitt arbete sker det audit, där alla medverkande i teamet presenterar 

resultat av sitt arbete. Efter att de nya standarder införts i arbetet sker en uppföljning av hur 

effektivt det nya arbetssättet är och om det fortsätter inbringa företaget ett positiva resultat. Man 

arbetar utifrån de gemensamma nyckeltalen för Gooh och om ett arbete överstigs söker man efter 

orsaker hos nyckeltalen. 

Respondenten berättar att de LEAD- arbeten som genomförts på företaget har bidragit positivt 

till att minska eller eliminera defekter vid produktionen. Han upplever att medarbetarna lärt sig 

att ta mer ansvar och att de har erhållit mer kunskap när de deltagit i olika LEAD- arbeten. Han 

förklarar vidare att medarbetarna lär sig av varandra genom att jobba tillsammans och eftersom 

att de kommer från olika avdelningar så leder det till en kombination av olika kompetenser och 

erfarenheter. Medarbetarna bidrar till arbetet på olika sätt och det är bara positivt att de samtidigt 

lär sig från varandra och samtidigt utvecklas tillsammans. Respondenten talar om att han 

upplever att engagemanget bland medarbetarna ökat och han tror att en av orsakerna till detta är 

att medarbetarna har fått möjlighet att vara med och göra något annorlunda än deras vanliga 

arbetsuppgifter. De har också fått vara med utforma LEAD- arbete vilket talar om ett ökat 

intiativtagande. 

Vid frågan om grundläggande faktorer vid arbete med LEAD anser respondenten att det är 

viktigt att dokumentationerna uppdateras kontinuerligt och att allt visualiseras för att underlätta 

att få en helhetsbild. Han tycker att LEAD är en effektiv arbetsmetod som tar vara på allas 

engagemang och där alla bidrar till en helhet och till skapandet av gemensamma standarder. 
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5. Analys 
I detta kapitel kommer vi utifrån uppsatsens teoretiska referensram analysera resultatet från 

intervjuerna med respondenterna. Analysen kommer att utgå från teorin om den offensiva 

kvalitetsutvecklingen och följa samma ordningsföljd som hörnstenarna. 

 

5.1 Sätt kunderna i centrum 
Resultatet från den här studien talar inte mycket om att sätta Goohs externa kunder i centrum, 

men har fokus på underliggande mekanismer som talar för just detta, då de interna kunderna och 

medarbetarna jobbar med LEAD för att i slutändan uppfylla de externa kundernas behov och 

förväntningar. Studiens resultat visar att LEAD- arbete är en strategi för företaget att befinna sig 

i ett skede av ständig förändring mot det bättre och är enligt Bergman och Klefsjö (2007) ett sätt 

för företag att både utvecklas och utveckla sina produkter och tjänster. Att sätta kunderna i 

centrum innebär enligt författarna att företag ska hitta ett sätt att tillfredställa kundernas olika 

behov och förväntningar. Vi kan tolka  att det i studiens resultatet framkommer som att  LEAD- 

arbete förhåller sig positivt till de externa kunderna och deras behov och förväntningar. Utifrån 

nyckeltalen Reklamation och Servicegrad satsar företaget på att minska antalet 

kundreklamationer genom att minska defekter i produktionsprocessen vilket i sin tur leder till att 

företaget kvalitetssäkrar sina produkter. LEAD- arbete innebär också att minska ständiga 

avvikelser genom att effektivisera arbetsprocesser så att företaget därigenom kan leverera 

produkter i rätt kvantitet och kvalitet. 

Gooh befinner sig i ständig förändring genom sitt arbete med LEAD för att minska defekter i 

produktionen och minska slöseriet av råvaror som inte adderar värde för kunderna. I resultatet 

framkommer det att Gooh genom LEAD ökar möjligheterna till att eliminera eller åtminstone 

minska slöseriet för att produktionen ska vara riktigt effektiv. Respondenterna och i synnerlighet 

teamleadern som regelbundet kommer i kontakt med team medlemmarna, talar mycket om 

vikten av att involvera sina medarbetare i arbetet med LEAD för att nå ett lönsamt resultat. 

Resultatet tyder på att det interna systemet aldrig skulle gå att implementera om inte det vore för 

medarbetarna. Det är medarbetarna som utför det faktiska jobbet och ser till att företaget uppnår 

positiva resultat genom LEAD.  
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Genom att ge medarbetarna ett viktigt ansvar och möjlighet till engagemang i LEAD- arbete, 

uppmuntras de till att prestera sitt yttersta vilket genererar högkvalitativa produkter som i 

förlängningen skapar tillfredställelse för de externa kunderna. 

Resultatet visar att LEAD- arbete bidrar till en positiv utveckling av medarbetarna  som får 

känna en tillhörighet till något större än det vardagliga arbetet.  
Vi tolkar slöseri som en faktor som medför kostnader som varken företaget eller kunderna vill 

bära. Genom LEAD arbetar Gooh effektivt med att minska slöseri och spill av råvaror under 

produktionen vilket betyder att Gooh förhåller sig positivt till Lantmännens ansvar att driva 

utvecklingen mot ett sunt och bra samhälle.  Detta leder till att Gooh blir mer konkurrenskraftigt 

och samtidigt som de erbjuda sina kunder ett bredd utbud av högkvalitativa produkter ökar de 

möjligheten till att behålla sina befintliga kunder. 

5.2 Basera beslut på fakta 
Studiens resultat visar att Gooh genomgår en omfattande analysfas innan påbörjandet av ett 

LEAD- arbete vilket förhåller sig positivt till den andra hörnstenen i Bergman och Klefsjö (2007) 

teori om den offensiva kvalitetsutvecklingen.  Enligt teorin ska beslut baseras på fakta som är väl 

underbyggda och för att göra det krävs bland annat kunskap om variationen i fakta för att inte 

låta slumpfaktorer ha en avgörande betydelse för besluten. 

I intervjuerna framkommer det att företaget i samband med implementering av LEAD- arbete 

hösten 2010 införde ett dokumenteringssystem som ligger till grund vid beslutsfattandet om att 

påbörja ett LEAD- arbete. Systemet infördes för att underlätta arbetet för analysgruppen med att 

finna de kostnader som går förlorade. Vi tolkar principen om de 4M maskiner, metoder 

(arbetsmetoder), medarbetare och material som tas upp av båda respondenterna som defekternas 

viktigaste grundpelare. Vi kan dock utifrån studiens resultat konstatera att det verkar som att 

defekternas uppkomst oftast beror på metoder ( arbetsmetoder) än något annat. Vi upplever att 

styrgruppen genom att påbörja ett LEAD- arbete oftast vill förändra eller förbättra ett arbetssätt 

på produktionsavdelningen för att reducera slöseri. 

Det kan finnas underliggande faktorer till defekter som förbises av den lokala styrgruppen under 

analys av tidigare data. Under intervjun med teamleader/ LEAD- koordinatorn framkom det att 

det är obligatoriskt att delta i ett LEAD- arbete men det går att tacka nej till en plats i teamet om 

om man har en planerad semester eller tillfällig arbetsbelastning och inte förmår utöka sin 

arbetsprestation.  Hon nämnde också att med hänseende till en resursfråga väljer ut endast en 
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person från varje avdelning som ska arbete i teamet för förbättringar. En sammanbindande faktor 

kan vara att bristen på personal på arbetsplatsen är en bidragande orsak till defekters ständiga 

uppkomst. Det kan tänkas vara att medarbetare upplever sin arbetssituation som väldigt 

krävande, och därför inte hinner hålla en jämn arbetstakt på grund av att de känner sig stressade i 

sin tillvaro på arbetet. Situationen kan i sin tur leda till ohälsa bland medarbetarna som 

småningom resulterar i att arbetsmetoderna brister och leder till avvikelse och därmed slöseri. De 

lokala styrgrupperna bör utveckla sina analysmetoder och istället för att enbart undersöka och 

rangordna tidigare data lyfta blicken och bryta mönstret för att finna samband mellan 

medarbetarnas arbetssituation och de ständiga defekterna. Medarbetarnas arbetssituation kan som 

Bergman och Klefsjö (2007) uttrycker det enbart vara ”brus” och kanske går det att åtgärda med 

detsamma, ett förslag kan vara att utöka personalmängden för att minska arbetsbelastningen på 

enskilda medarbetare. Det gäller för den lokala styrgruppen på Gooh att förbättra sin 

kommunikation med sina medarbetare för att bättre förhålla sig till deras åsikter och känslor. 

Kommunikationen är lika viktig utanför som innanför ramarna för ett LEAD- arbete.  

5.3 Arbeta med processer 
Studiens resultat visar att företaget arbetar med processer i stor utsträckning genom att analysera 

avvikelsers egenskaper och fokuserar sina resurser på rätt saker för att därigenom öka 

förutsättningar till att kvalitetssäkra sina produkter. 

Resultatet indikerar att företaget kartlägger sina arbetsprocesser när en avvikelse i produktionen 

leder till ett kostnadsproblem. Under intervju med respondenterna framkom det att företaget har 

genom implementeringen av LEAD utvecklat och förbättrat en fungerande metod för att 

kartlägga och analysera processer i verksamheten. Respondenternas positiva inställning till 

implementeringen talar om att företaget fyller sitt syfte om att skapa värde.  

Studiens resultat visar att LEAD genomsyras av ett processbaserat arbetssätt som bidrar till att 

koppla historia med framtiden och att upptäcka pågående och förhindra framtida förluster.  I  

produktionen kartläggs eventuella avvikelser i form av dagliga dokumentationer som utgör ett 

underlag för ett vidare analysarbete och identifiering av förlorade kostnader. De lokala 

analysgrupperna kan genom sitt arbete definiera och förhindra framtida förluster som inte 

kommer medföra värde för varken företaget eller kunderna.  

Att arbete med processer är ett sätt att säkra den interna kvaliteten. Enligt Bergman och Klefsjö 

(2007) transformerar processer resurser till resultat som sedan ska tillfredställa processens 
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kunder med så lite resursåtgång som möjligt.  Det sammanhänger med LEAD- koordinatorns 

introduktion av LEAD där hon berättade att arbetsmetoden är ett ledningssystem som tillgodoser 

kunders behov med så lite slöseri som möjlig.  Hon menar att det går att tillämpa med 

engagemanget från medarbetarna. Studiens resultat visar också att ledningen har varit mån om att 

avsätta tid för att utbilda personalen vid införande av LEAD, vilket tyder på att företaget avsatt 

stora resurser på att informera och engagera alla medarbetare. Det är en viktig framgångsfaktor 

för att lyckas erhålla ett användbart och kvalitetssäkrat resultat. Vid fråga om framgångsfaktorer 

betonade LEAD- koordinatorn vikten av att ett LEAD- arbete ska genomgå de inledande faserna 

beslut- och analysprocessen till arbetsprocessen och slutligen utvärderingsprocessen. Detta var 

en av de tre framgångsfaktorer som enligt respondenten bidrar till ett resultatrikt arbete. 

5.4 Arbeta ständigt med förbättringar 
Att arbeta ständigt med förbättringar är enligt Bergman och Klefsjö (2007) en viktig hörnsten 

inom den offensiva kvalitetsutvecklingen och innebär att ett arbete ska göras bättre för varje dag. 

Studiens resultat visar att kärnan i LEAD är att genomföra kontinuerliga förbättringar för att 

uppnå ett lönsamt resultat och man har valt att använda sig av PDSA- cykeln för att strukturera 

upp sitt arbete. LEAD- koordinatorn berättar att varje LEAD- arbete genomgår en planeringsfas 

där det sker ett samarbete sker mellan operatörer och analys- och styrgrupper som tillsammans 

skapar den mest effektiva arbetsmetoden. Detta moment hör till den första fasen inom PDSA- 

cykeln och innebär att samla in data, urskilja och analysera avvikelser och att identifiera 

grundorsakerna till avvikelserna. Tillsammans jobbar operatörer och analys- och styrgrupper 

med att sätta upp mål och en plan för LEAD- arbetet. Denna fas måste enligt Bergman och 

Klefsjö (2007) vara stabil för att gå vidare med de resterande faserna i cykeln. Vid fråga om 

grundläggande faktorer anser logistik- och produktsäkerhetsansvarige att det är viktigt att 

dokumentationerna uppdateras kontinuerligt och att allt visualiseras för att få en helhetsbild. 

Detta talar om att respondenten värdesätter insamlandet av data som är grundläggande vid ett 

LEAD- arbete. 

Studiens resultat visar att LEAD förhåller sig positivt till den andra fasen D (Do) i PDSA- 

cykeln, att genomföra det planerade. Under den fasen arbetar operatörerna med de praktiska 

arbetsuppgifterna som ska bringa ett framgångsrikt resultat. 
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När ett avslutat LEAD- arbete genomgår utvärderingsprocessen så kan det liknas vid 

studeringsfasen S, i PDSA- cykeln. LEAD- koordinatorn berättar att det är i denna fas som 

slutresultatet av ett arbete presenteras i en audit inför den lokala styrgruppen. Under 

utvärderingsprocessen sker det huvudsakliga lärandet bland operatörerna, och den lokala 

styrgruppen utvärderar teamarbetet, arbetsmetodiken, genomförandet och motivationen. 

Logistik- och produktsäkerhetsansvarige berättar att han upplever att samarbetet mellan 

medarbetare från olika avdelningar har lett till en kombination av olika kompetenser och 

erfarenheter som bidragit positivt till ett LEAD- arbete. Genom att kombinera olika kompetenser 

och erfarenheter resulterar det till att medarbetarna lär sig av varandra och utvecklar en 

gemenskap som  i sin tur ökar förutsättningarna för ett framgångsrikt arbete. 

Slutfasen i PDSA- cykeln att Act (standardisera), innebär att ett arbete tagit verksamheten till en 

ny förbättrad nivå, och därför sker en överföring av arbetsmetoden till avdelningen. LEAD- 

koordinatorn berättar att man implementerar det framgångsrika arbetssättet i avdelningen då en 

komplett PDSA systematik säkerställer att företaget senare kommer ha kvar förbättringen. 

PDSA- cykeln är företagsanpassad till Gooh men förhåller sig ändå positivt till alla fyra faser i 

den traditionella cykeln vilket visar att företaget lyckas uppnå de uppsatta målen genom LEAD. 

5.5 Skapa förutsättningar för delaktighet 
Att skapa förutsättningar för delaktighet är enligt Bergman och Klefsjö en annan 

framgångsfaktor vid kvalitetsarbete. Dock är det inte alltid självklart att delaktighet skapar 

motivation hos medarbetare. Enligt denna väsentliga hörnsten så bör ledningen stödja 

medarbetarnas delaktighet men också tillåta de att påverka beslut och delta i förbättringsarbete. 

Viktiga nyckelord är kommunikation, delegation och utbildning. 

LEAD står för att lärande, engagemang, analys och genomförande där visionen är att med 

engagerade och kompetenta medarbetare bidra till att utveckla ett effektivare och mer hållbart 

varuflöde inom företaget.Studiens resultat visar att ledningen på Gooh har lyckats förankra 

engagemanget från sina medarbetare i LEAD. Logistik- och produktsäkerhetsansvarige berättar 

att i samband med implementeringen av LEAD så introducerades arbetssättet för hela 

arbetspersonalen på en ”kickoff” där alla fick en grundläggande utbildning. Detta gjordes för att 

säkerställa att alla skulle få en beredskap till att medverka i arbetet. 
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Genom utbildningen har personalen fått förståelse för arbetsprocesserna i LEAD och kan omsätta 

planer i handling. Operatörerna är de som för dagliga dokumentationer över eventuella 

avvikelser som kan uppstå i de olika arbetsmomenten och som utgör det viktigaste underlaget för 

ett LEAD- arbete. Studiens resultat visar att trots operatörernas lägsta hierarkiska positionen på 

företaget så har de den mest betydelsefulla uppgiften som möjliggör arbetet med LEAD. 

Studiens resultat visar att teamet genomgår ännu en utbildning innan LEAD- arbetet startar och 

under utbildningen får de ta del av avvikelsen och förstå dess grundorsaker för att sedan 

tillsammans utveckla en arbetsmetod för att motverka avvikelsens tillkomst. Detta visar på 

ledningens förtroende för medarbetarnas arbetskompetens och utgår från grundelementen för 

LEAD, att lära och engagera. 

LEAD- koordinatorn talar om att det gäller att engagera alla i arbetsprocessen eftersom att det 

finns dolda kunskaper och resurser som inte kommer till sin rätt i det vanliga arbetet. Hon menar 

att totalt engagemang förändrar företagets sätt att arbeta mot det bättre. Det är också grundtanken 

med hörnstenen om att skapa förutsättningar för delaktighet som enligt Bergman och Klefsjö 

(2007) bygger på att dem som ges tillfälle att göra ett bra jobb och känna yrkesstolthet också 

kommer att engagera sig i sitt arbete och bidra med en förbättrad kvalitet. 

5.6 Engagerat ledarskap 
Ledarskap har enligt Bergman och Klefsjö (2007) en betydande roll inom ett förändring och 

förbättringsarbete. En ledares påverkan är starkt förknippad med organisationskulturen som kan 

sägas värna om medarbetarna och bidra till en trivsam miljö. 

Studiens resultat visar att det engagerade ledarskapet är en förutsättning för att LEAD- arbete ska 

kunna bedrivas i verksamheten. Respondenterna har flera positioner på företaget och kan 

påverka sina medarbetare på ett flertal sätt. De skapar och underhåller LEAD- arbetet och ser till 

att engagera sina medarbetare för att uppnå de uppsatta målen.  

LEAD- koordinatorn driver arbetet framåt och planerar och anordnar LEAD- arbetet för sin 

enhet.  Hon stödjer team i förbättringar och följer upp deras status och vidare rapporterar hon 

arbetsresultatet till den lokala styrgruppen. LEAD- koordinatorn samverkar mellan den lokala 

styrgruppen och teamet. Det engagerade ledarskapet är här tydligt definierat i arbetsuppgifter 

som kräver att LEAD- koordinatorn vid planering och anordning av ett arbete uppvisar 
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kreativitet och påhittighet vid problemlösning. Det innebär också att kunna kommunicera med 

medarbetarna såväl som med styrgruppen, vilket redogör för hennes förmåga att möta och 

samverka mellan olika deltagare. 

Vid ett LEAD- arbete så assisterar en teamledaer teamet i förbättringar och skapar en gemenskap 

där det råder kommunikation och samarbete mellan teammedlemmarna. Studiens resultat visar 

att teamleadern ser till att arbetsprocessen håller en jämn tempo och utifrån hennes  

arbetsuppgifter verkar det som att hon är engagerad i flera affärsområden samtidigt.  

Engagemanget verkar dock främst röra sig runt medarbetarna, deras engagemang i arbetet och 

deras tillit till teamleadern. Detta tolkar vi genom medarbetarsamtalen med teamleadern som 

fokuserar på medarbetarnas arbetsuppgifter, kompetensutveckling och arbetsmiljö. Teamleadern 

visar sitt engagemang under samtalen och ger feedback till medarbetarna vilket tillför samtalen 

en trygg och vänskaplig karaktär. 
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6. Slutsatser och avslutande diskussion 
I detta kapitel kommer vi att presentera slutsatser som vi har dragit från vår undersökning samt 

föra en diskussion kring studien och ge förslag på vidare forskning. 

 

Syftet med vår uppsats var inte att dra några allmänna slutsatser utan beskriva, förklara och 

analysera Lantmännens eget verktyg LEAD för förbättringsarbete med hjälp av etablerade 

teorier.  

Vi valde att analysera LEAD utifrån hörnstenarna i teorin om den offensiva 

kvalitetsutvecklingen med tanke på att de etablerade och välkända förbättringsverktygen 

innehåller de flesta hörnstenarna. Generellt sett så har de flesta förbättringsverktygen mycket 

gemensamt dock skiljer de sig åt genom deras arbetssätt och tillämpningen av arbetsverktyg. 

Utifrån studiens insamlade data och analys så har vi kommit fram att arbetet med LEAD grundar 

sig på följande värderingar: basera beslut på fakta, arbeta med processer, skapa förutsättningar 

för delaktighet och engagerat ledarskap. LEAD är först och främst avsedd för förbättringar av 

processer i produktionen och studiens resultat talar om att företaget endast använder sig av 

förbättringsverktyget när de stöter på ett problem i produktionen. 

Ständiga förbättringar handlar om att hela tiden arbeta för att förebygga och förbättra ett 

förhållande och vår studie visar att företaget tar till LEAD endast när de identifierar avvikelser 

som leder till stora förluster. Företaget prioriterar alltså de avvikelser som till stor del har en 

negativ påverkan på företagets lönsamhet och fokuserar i mindre grad på de avvikelser som inte 

leder till lika stora förluster. Detta tyder på att företaget inte jobbar förebyggande utan tar tag i 

avvikelser när de väl uppstår. 

Vi uppfattar LEAD som en mindre unik arbetsmetod inom förbättringsarbete eftersom att det 

interna arbetssystemet bygger på etablerade verktyg för förbättring- och förändringsarbete. 

LEAD är till stor del företagsanpassad då LEAD- koordinatorn under intervju berättade att man 

plockat det bästa från olika modeller och skapat sin individuella arbetsmetod som bättre passar in 

i organisationen. Vi vill belysa att LEAD inte är en ineffektiv arbetsmetod eftersom att den 

hjälper företaget nå sina uppsatta mål, men den är generellt sätt inte unik. 

LEAD är främst avsedd för att användas vid förbättringar av processer i produktionen som i sin 

tur leder till ett kostnadssparande för företaget.  
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Respondenterna talar i mindre utsträckning om sina externa kunder men vår analys av studiens 

resultat visar att LEAD har en outtalad fokus på kunderna. Genom LEAD arbetar man för att 

effektivisera och förbättra processer för att i slutändan skapa högkvalitativa produkter. 

Vi kan utifrån vår studie konstatera att ett LEAD- arbete inte skulle vara lika effektivt om inte 

det vore för medarbetarna som utför det faktiska arbetet med att föreslå förbättringsåtgärder. 

 

Förslag till vidare forskning 

Det vore intressant att jämföra hur arbetet med LEAD bedrivs på olika företag inom samma eller 

olika divisioner. Syftet med den jämförande studien kan vara att identifiera faktorer till likheter 

och olikheter i arbetet och undersöka de bakomliggande faktorerna till dessa. Vidare att 

analysera arbetets förhållningssätt till teorin om den offensiva kvalitetsutvecklingen. 
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http://lantmannen.com/Global/lantmannen_com/Press%20och%20media/Publikationer/Ekonomiska%20rapporter/Årsredovisning%202011.pdf
http://lantmannen.com/Global/lantmannen_com/Press%20och%20media/Publikationer/Ekonomiska%20rapporter/Årsredovisning%202011.pdf
http://lantmannen.com/Global/lantmannen_com/Press%20och%20media/Publikationer/Ekonomiska%20rapporter/LM2010_sv.pdf
http://lantmannen.com/Global/lantmannen_com/Press%20och%20media/Publikationer/Ekonomiska%20rapporter/LM2010_sv.pdf
http://lantmannen.com/Global/lantmannen_com/Dokument/ekonomiska%20publikationer/Lantmännen%20Årsredovisning%202009.pdf
http://lantmannen.com/Global/lantmannen_com/Dokument/ekonomiska%20publikationer/Lantmännen%20Årsredovisning%202009.pdf
http://lantmannen.com/Global/lantmannen_com/Dokument/LM%202008_web.indd%5b1%5d.pdf
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Årsöversikt 2011. Tillgänglig: 

http://lantmannen.com/Global/lantmannen_com/Press%20och%20media/Publikationer/Ekonomi

ska%20rapporter/Årsöversikt%202011.pdf (2012-03-17 kl.16.30) 

 

Respondenter 

Dan Sjöberg.  Logistik- och produktsäkerhetsansvarig på Gooh AB 2012-05-31 

Sofie Uddberg. Teamleader och LEAD-koordinator på Gooh AB 2012-05-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://lantmannen.com/Global/lantmannen_com/Press%20och%20media/Publikationer/Ekonomiska%20rapporter/Årsöversikt%202011.pdf
http://lantmannen.com/Global/lantmannen_com/Press%20och%20media/Publikationer/Ekonomiska%20rapporter/Årsöversikt%202011.pdf
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Bilaga 1  
Intervjuguide inför intervjuer med teamleader och LEAD-koordinator Sofie Uddberg och 
logistik- och produktsäkerhetsansvarig Dan Sjöberg på Gooh AB. 

Vårt mål med intervjuerna var att få ut så mycket information som möjlig om LEAD. Genom en 
öppen dialog ställde vi tydliga och övergripande frågor som medförde att respondenterna fritt 
kunde berätta om LEAD. 

 

Bakgrund 

- Vilken position har du på företaget? 

- Hur länge har du arbetet på företaget? 

- Vilken roll har du i förhållande till LEAD på företaget? 

 

LEAD 

- Vad innebär LEAD? 

- Vilka kända verktyg ligger till grund vid utformandet av LEAD? 

- Hur introducerades LEAD på företaget? 

- Vilka processer ingår i LEAD? 

- Vilka faktorer anser du är viktiga vid arbete med LEAD? 

 

Hur förhåller sig LEAD till hörnstenarna inom teorin om den offensiva 
kvalitetsutvecklingen? 

- Sätta kunderna i centrum 
- Basera beslut på fakta 
- Arbeta med processer 
- Arbeta ständigt med förbättringar 
- Skapa förutsättningar för delaktighet 
- Engagerat ledarskap 
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Bilaga 2 
 

Leanarbete är arbetsverktyget som används för att reducera kostnader genom att eliminera 

överflödiga resurser eller slöseri vid produktion. Filosofin bygger på att integrera alla olika 

medel i organisationen för att effektivisera verksamheten och maximera värde, att förkorta 

produktionstider och minska spill. Denna filosofi omfattar många andra modeller och är 

egentligen huvudverktyget i det egna arbetssättet LEAD. 

 

Sex Sigma är ett arbetsverktyg inom förbättringsarbete som är fristående men som också ingår i 

filosofin om Leanarbete. Målet med Sex Sigma är att spara kostnader genom att minska defekter 

i tillverkningsprocessen. 

 

TPM (Totalt Produktivt Underhåll) är ett annat arbetsverktyg som inspirerat Lantmännen till att 

utveckla LEAD, och är egentligen ett fristående arbetsverktyg men som nuförtiden räknas som 

en del av Leanarbete. Målet med TPM är att generera en störningsfri produktion genom ett 

samarbete mellan underhåll och produktion. Ett lyckat Leanarbete kan förhindras om det uppstår 

oplanerade störningar i produktionsprocessen och det är därför viktigt med förebyggande 

underhåll. 

 

Kaizen innebär ständiga förbättringar är ett arbetsverktyg som utnyttjas flitigt i de flesta 

organisationer och kan genomföras på vad som helst. Inom LEAD är det fokus på att 

effektivisera och förbättra processer. 
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