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Sammanfattning 

Studien tittar på hur ledarskapet påverkar medarbetarnas motivation i förbättringsarbetet och 

har sin teoretiska grund i offensiv kvalitetsutveckling och hörnstensmodellen. Syftet med 

studien var att undersöka hur ledarskapet kan påverka medarbetarnas delaktighet och 

motivation till ett ständigt förbättringsarbete i en organisation.  

 

Undersökningen gjordes genom en kvalitativ fallstudie med induktiv ansats där information 

samlades in och utifrån insamlad information drogs generella slutsatser med hjälp av teori och 

tidigare forskning. 

Resultatet i undersökningen visade sig överensstämma med tidigare forskning.  

 Medarbetarna motiveras till förbättringsarbete av att se resultat och skapa förändringar 

som underlättar i vardagen och att arbeta tvärfunktionellt. 

 

 Ledarnas viktigaste uppgift för att motivera medarbetarna är att skapa förutsättningar 

för förbättringsarbete, framförallt genom att frigöra tid till förbättringsarbetet, stötta 

och ge feedback under arbetets gång och följa upp arbetet.  

 

 Resultatet visar även att ledarna i undersökningen är ensamma i förbättringsarbetet 

och skulle behöva stöttning och utbildning i förbättringsarbete för att kunna driva 

arbetet framåt på ett ännu bättre sätt.  

 

Nyckelord: Offensiv kvalitetsutveckling, hörnstensmodellen, ständiga förbättringar, 

ledarskap, motivation, delaktighet 

  



  

Abstract 

This study examines how leadership behaviors impact employee motivation in continuous 

improvements and has its theoretical foundation in Total Quality Management and the 

cornerstone-model (hörnstensmodellen). The study aims to examine how leadership can effect 

employee participation and motivation in continuous improvements in an organization.   

 

A qualitative case study, with an inductive approach where information was gathered and 

conclusions were drawn with the help of theory and previous research, has been used. 

The result of the study matched previous research in the field of continuous improvements as 

shown below.  

 Employees is motivated by seeing results and making improvements which facilitates 

their everyday work. Also they are motivated by working cross-functional in the 

organization. 

 

 The most important job for the leaders to motivate the employees is to create good 

conditions for working with improvements, most of all through making time for 

improvement work, support and give feedback during the improvements and to do 

regular follow ups. 

 

 The result also shows that the leaders that participated in the research are on their own 

in the work with improvement and that they are in need of support and training in 

working with improvements to be able to drive the work forward in an even better 

way.  

 

Key words: Total Quality Management, cornerstone-model, continuous improvements, 

leadership, motivation, participation 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Det finns, och har historiskt sett funnits, många olika metoder, filosofier och teorier för 

kvalitetsledning, bland andra de välkända exemplen Lean och Sex Sigma. Populariteten och 

det breda utbudet av förbättringsmetoder beror på att organisationer måste förändras i takt 

med att omgivningen och kundernas behov gör det för att ha en möjlighet att ligga i framkant, 

eller ens att överleva. Den som inte blir bättre slutar snart att vara bra (Bergman & Klefsjö, 

2012). Men trots att förbättringsarbetet är ett måste för överlevnad så är det få 

förbättringsinitiativ som faktiskt lyckas (Bessant, Caffyn & Gallagher, 2001). Det finns 

forskning som menar att så få som 10 procent av implementeringar av Lean lyckas (Bhasin & 

Burcher, 2006; Bhasin, 2008). 

 

En av de vanligaste orsakerna till misslyckade förbättringsarbeten är att ledningen brister i sitt 

engagemang och i sitt agerande (Sörqvist, 2004). En av anledningarna till det bristande 

engagemanget och det bristfälliga agerandet är att ledningen saknar kunskap om 

förbättringsarbete. För att kunna leda och stötta förbättringar behöver ledaren ha kunskap om 

förbättringar, själv vara övertygad om vinningarna med att arbeta med förbättringar och ha 

ändrat sitt eget beteende först. Vad ledarna gör i ett förbättringsarbete spelar större roll för 

medarbetarnas motivation än vad ledarna säger (ibid). Vidare menar Sörqvist (2004) att en 

annan faktor för framgång är att ledarna i verksamheten kontinuerligt följer upp 

förbättringsarbetet och dessutom ställer krav på resultat och att förbättringsarbetet prioriteras. 

Ledarskapet är avgörande för att skapa delaktighet hos medarbetare genom att stötta arbetet, 

förklara mål och syfte med förbättringen och vara en tydlig förebild (ibid). 

 

Ledarskapet är alltså en av byggstenarna för att skapa ett lyckat förbättringsarbete och att 

utveckla ett engagerat ledarskap också en av hörnstenarna i det som Bergman och Klefsjö 

(2012) kallar för offensiv kvalitetsutveckling. Att skapa förutsättningar för delaktighet är en 

av de andra hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling och de förutsättningarna ska skapas av 

det engagerade ledarskapet. Delaktigheten är viktig för att det är de som är närmast problemet 

som är experterna. Men också därför att vi är som mest benägna att tro på det som vi själva 

varit med och skapat (Sörqvist, 2004).  

 

Offensiv kvalitetsutveckling är myntat i Sverige av Bergman och Klefsjö (2012) och menar 

att det är ett samlingsbegrepp för olika riktningar inom kvalitetsledning och som grundar sig i 

Total Quality Management, TQM. Grunden i offensiv kvalitetsutveckling är ett 

kundorienterat förbättringsarbete där kunden alltid står i centrum vilket delvis handlar om att 

lägga stort fokus på att identifiera kundernas uttalade och outtalade behov (ibid).  

 

Offensiv kvalitetsutveckling kan illustreras genom hörnstensmodellen och dess sex 

värderingar: Arbeta med processer, basera beslut på fakta, arbeta ständigt med förbättringar, 

skapa förutsättningar för delaktighet, sätt kunderna i centrum, utveckla ett engagerat ledarskap 

(Bergman & Klefsjö, 2012). Framgången i ett lyckat förbättringsarbete ligger alltså, enligt 

Bergman och Klefsjö (2012), i att arbeta med alla sex värderingarna.  

 

Att ledarskapet är avgörande för resultatet av ett förbättringsarbete har forskningen visat, men 

trots det finns det idag väldigt lite forskning som visar hur ledarskapet kan skapa motivation 

hos medarbetarna (Lam, O’Donnel och Robertson, 2015). Denna studie syftar till att bidra 
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med kunskap om hur ledarskapet närmast medarbetarna påverkar delaktighet, motivation och 

möjlighet till förbättringsarbete. 

 

1.2 Syfte 

Att undersöka hur ledarskapet kan påverka medarbetarnas delaktighet och motivation till ett 

ständigt förbättringsarbete i en organisation.  
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2. Teoretisk referensram 

2.1 Kvalitet och kvalitetsutveckling 

Konkurrensen på varor och tjänster är hög och kunder idag kräver att företagen levererar hög 

kvalitet om de ska bli nöjda (Bergman & Klefsjö, 2012). Kvalitetsbegreppet är dock brett och 

används på många olika sätt och i många olika sammanhang. Bergman och Klefsjö definierar 

kvalitet som “...dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och 

förväntningar” (2012, s. 24). Kvalitet är således kopplat till en förväntan på varan eller 

tjänsten, vad kunden förväntar sig att få för de pengar som den betalat. Men att leverera varor 

och tjänster men hög kvalitet innebär också andra vinningar, förutom ökad försäljning. 

Företag som arbetat med kvalitetsutveckling har ofta nått stora framgångar, kan snabbare ta 

fram produkter och har lägre interna kostnader (Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

2.1.1Total Quality Management 

Total Quality Management är ett begrepp för kvalitetsledning som innefattar en rad olika 

benämningar på förbättringskoncept. Definitionen av TQM är därför något otydlig vilket är 

någonting som Bergman och Klefsjö (2012) menar är det största problemet med begreppet. 

De menar att det är lätt att säga att man använt sig av TQM, eller totalkvalitet som är den 

svenska översättningen, utan att man har haft kunskap nog att göra en riktig förbättring. Total 

Quality Management kan definieras som ständiga förbättringar av processer för att stärka 

organisationens förmåga att leverera högkvalitativa produkter eller tjänster på ett 

kostnadseffektivt sätt (Lam et al., 2015) vilket går att jämföra med Bergman och Klefsjös 

(2012) definition av kvalitet, tillsammans med det faktum att de menar att det alltid går att 

leverera bättre kvalitet till mindre kostnad. Lam et al. (2015) menar att ständiga förbättringar 

är en av de viktigaste beståndsdelarna för att nå organisatorisk framgång. TQM ligger till 

grund för det som Bergman och Klefsjö (2012) kallar för Offensiv Kvalitetsutveckling. 

 

2.1.2 Offensiv kvalitetsutveckling och hörnstensmodellen 

Offensiv kvalitetsutveckling är ett helhetsbegrepp som innefattar en mängd olika 

förbättringsfilosofier, till exempel Lean och Sex Sigma (Bergman & Klefsjö, 2012). 

Begreppet offensiv kvalitetsutveckling står för ett ständigt pågående arbete med att utveckla, 

förändra och förbättra både produkter, processer och människor. Målet med offensiv 

kvalitetsutveckling är att “värderingar, arbetssätt och verktyg samverkar för att nå högre 

kundtillfredsställelse med mindre resursåtgång” (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 38).  

 

Offensiv kvalitetsutveckling bygger på sex värderingar som illustreras med hjälp av 

hörnstensmodellen, illustrerad i Figur 1 (Bergman & Klefsjö, 2012).  

 

Hörnstensmodellen består av: 

 Arbeta med processer 

 Basera beslut på fakta 

 Arbeta ständigt med förbättringar 

 Skapa förutsättningar för delaktighet 

 Sätt kunderna i centrum 

 Utveckla ett engagerat ledarskap 
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Figur 1 Hörnstensmodellen i offensiv kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2012) 

 

Att sätta kunderna i centrum är ett måste för att kunna möta kundernas behov och leverera sin 

vara eller tjänst med kvalitet (Bergman & Klefsjö, 2012). Stort fokus ligger på den externa 

kunden men i hörnstensmodellen poängteras även att sätta de interna relationerna i företaget i 

centrum. Kollegorna i företaget, de som befinner sig innan och efter i processen räknas som 

de interna kunderna. Nästa hörnsten är att basera beslut på fakta. Ett exempel på att basera 

beslut på fakta är att samla in information om kunderna och deras behov och förväntningar 

istället för att basera sina beslut på känslor eller uppfattningar om verkligheten. Att ha en 

faktabaserad grund att stå på när man ska inleda ett förbättringsarbete är en annan viktig 

poäng med att basera beslut på fakta. Att väl känns till sitt nuläge gör att de analyser man gör 

och slutsatser som dras är baserade på verklighet och fakta istället för på tyckande (Bergman 

& Klefsjö, 2012). I hörnstensmodellen återfinns hörnstenen Att arbeta med processer, vilket 

innebär att ha koll på sina processer så att man levererar det man ska till kund och använder så 

lite resurser som möjligt. Processerna i ett företag kan delas in i huvudprocesser, 

stödprocesser och ledningsprocesser (Bergman & Klefsjö, 2012).  

 

Detta arbete kommer att fokusera på de tre hörnstenarna Utveckla ett engagerat ledarskap, 

Arbeta ständigt med förbättringar och Skapa förutsättningar för delaktighet därför att de 

svarar mot arbetets syfte och hänger samman genom att ett engagerat ledarskap möjliggör 

såväl medarbetarnas delaktighet som ett arbete med ständiga förbättringar. Dessutom 

motiverar delaktigheten till att arbeta med förbättringar (Figur 2). “Den som slutar att bli 

bättre slutar snart att vara bra” (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 46). Citatet illustrerar grunden 

till att arbeta med ständiga förbättringar, eller Arbeta ständigt med förbättringar som det står i 

hörnstensmodellen. En viktig grundpelare i att arbeta med ständiga förbättringar är PDCA-

cykeln. Grundregeln för kvalitetsförbättringar är att “Det finns alltid ett sätt att åstadkomma 

högre kvalitet till en lägre kostnad” (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 47). Ständiga förbättringar 

och PDCA-cykeln gås närmare igenom i ett senare stycke.  
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Figur 2 Kopplingen mellan engagerat ledarskap, medarbetarens delaktighet och arbetet med ständiga förbättringar 

 

För att ett förbättringsarbete ska bli framgångsrikt krävs att medarbetare känner delaktighet 

och att de kan vara med och påverka beslut. Ett fokus på medarbetarnas delaktighet grundar 

sig i en positiv syn på människan; att alla vill göra ett bra jobb och bidra till ett framgångsrikt 

arbete. Idag ställer dessutom medarbetarna högre krav på att ha ett arbete som är stimulerande 

och där de kan påverka sin situation så att låta medarbetarna vara delaktiga är inte bara en 

framgångsfaktor för förbättringsarbete utan en strategi för att behålla sin arbetskraft (Bergman 

& Klefsjö, 2012; Sörqvist, 2004; Yukl, 2012). För att ett förbättringsarbete ska bli 

framgångsrikt behöver ledarna vara de som motiverar medarbetarna, skapar delaktighet och 

själva tro på förbättringsarbetet för att sin tur kunna verka som förebilder och möjliggörare. 

Ledarna behöver vara trovärdiga och tydliga och kommunicera på ett sätt så att medarbetarna 

känner ett självförtroende och blir stolta över de prestationer som görs (Bergman & Klefsjö, 

2012). Engagerat ledarskap ligger som grund i offensiv kvalitetsutveckling för att understryka 

hur viktigt det är och både ledarskapet och medarbetarnas motivation och delaktighet gås mer 

igenom mer ingående i ett senare stycke.  

 

2.2 Ständiga förbättringar 

Detta avsnitt är en fördjupning i ständiga förbättringar, det som Bergman och Klefsjö (2012) i 

hörnstensmodellen kallar för att arbeta ständigt med förbättringar. Lam et al. (2015) 

definierar ett ständigt förbättringsarbete som en ständigt pågående förbättring av produkter, 

program, service eller processer och att ett kontinuerligt förbättringsarbete är en av de 

viktigaste faktorerna i kvalitetsledning som leder direkt till en organisations framgång. Det  

räcker inte att göra en enskild förbättringsinsats, utan arbetet med förbättringar behöver vara 

ett ständigt pågående arbete och en del av vardagen och organisationskulturen (Bergman & 

Klefsjö, 2012). Ständiga förbättringar bör innefatta såväl produkterna som verksamhetens 

egna processer eftersom när en organisation är i ständig förbättring skapas en win-win-

situation där kunderna får bättre kvalitet på produkterna och organisationen står sig bättre i 

konkurrensen (ibid).  

 

För att kunna prata om vad ett lyckat förbättringsarbete innebär behöver vi först klargöra 

definitionen för förbättring. Sörqvist (2004) menar att en förbättring är att ta sig an ett 

kroniskt problem, att förändra det som är normalt i verksamheten. Att ta tag i tillfälliga, 

mindre problem och avvikelser menar han är del av den dagliga styrningen eftersom de 



  

6 
 

handlar om att föra verksamheten tillbaka till ett normalt läge. Sörqvist (2004) menar att en 

förbättring är att minska verksamhetens förekomst av kroniska problem och innebär ett 

genombrott där man går till en bättre nivå resultatmässigt. Attitydmässigt genombrott innebär 

en förändring av tankesätt och beteende hos inblandade personer och Sörqvist menar att detta 

är nyckeln till ett lyckat förbättringsarbete. En förbättring är en relativ förskjutning till det 

bättre, det vill säga ta ett kliv till ett bättre resultat. Förbättringen kan ske antingen genom att 

man löser en befintlig brist eller problem eller att man utvecklar bättre egenskaper vilket 

skapar mervärde (Sörqvist, 2004).  

 

Ett företags utveckling gällande förbättringsarbete kan beskrivas med fem faser (Sörqvist, 

2004, s. 23). 

1. Slummerfasen: I den här fasen saknar företaget intresse för kvalitet och man ser inget 

skäl att förändra den nuvarande situationen. 

2. Uppvaknandefasen: Denna fas triggas i regel igång av någon typ av kris för 

företaget. 

3. Trevandefasen: Här startas en rad olika förbättringssatsningar, ofta med låg kunskap 

och fokus på trendiga förbättringskoncept. 

4. Förändringsfasen: När resultaten uteblir i föregående fas börjar kritiken dyka upp. 

Krav börjar ställas på att förbättringsinsatserna ger resultat. 

5. Mognadsfasen: I mognadsfasen är kvalitets- och verksamhetsutveckling en naturlig 

del av företagets verksamhet, både i ledningen och hos medarbetarna. 

 

Enligt Sörqvists (2004) definition av utvecklingsfaserna är mognadsfasen att likställa med 

ständiga förbättringar. När ett företag eller organisation befinner sig i denna fas så är 

förbättringsarbetet naturligt och en del av organisationskulturen. 

 

En välkänd filosofi som personifierar ständiga förbättringar är Lean som kommer från Toyota 

och den japanska bilindustrin. Toyota själva kallar sitt sätt att arbeta för Toyota Production 

System (TPS) och en grundläggande del i TPS är Kaizen, ständiga förbättringar (Bergman & 

Klefsjö, 2012). Ständiga förbättringar innebär att det finns en kultur på företaget där varje 

problem, oavsett hur litet, är värt att lyfta eftersom det är en källa till förbättring. Kaizen 

utförs i små grupper av medarbetare arbetar med att lösa problem och förbättra processer. 

Detta gör att Toyota kan arbeta med förbättringar varje dag, överallt (Liker, 2009).  

 
Figur 3 14 principer för The Toyota Way (Liker, 2009) 
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Liker (2009) delade upp Toyotas arbete i fyra olika avdelningar och fjorton olika principer 

(Figur 3). Avdelning 1 är ”Långsiktigt tänkande” och innehåller den första principen som 

handlar om vikten att alltid tänka långsiktigt på ledningsnivå i organisationer. Avdelning 2 är 

”Rätt process ger rätt resultat” och innehåller princip 2- 8. Inom Avdelning 2 återfinns den 

visuella styrningen i form av standardiserade formulär och verksamhetstavlor och vikten av 

att lyfta problem. Avdelning 3: ”Tillför organisationen värde genom att utveckla personal och 

samarbetspartners” innehåller princip 9-11 och handlar om att utveckla människor och ledare 

inom företaget. Avdelning 4: ”Att ständigt söka grundorsaken till problem driver på lärandet 

inom organisationen” innehåller princip 12-14 och handlar om att förstå organisationen och 

situationen, att ledarna ska vara nära verksamheten och att lära sig av sina problem och 

misstag (Liker, 2009).  

  

I grunden för arbetet med ständiga förbättringar hos Toyota finns PDCA-hjulet (Figur 4) 

(Liker, 2009,Rother, 2013). PDCA-hjulet är en vetenskaplig metod för att inhämta kunskap 

och består av fyra faser: Plan, Do, Check, Act och (Rother, 2013).  

 

Plan - Gör en hypotes 

Do - Testa din hypotes och arbeta efter processen enligt plan. 

Check - Utvärdera och jämför ditt resultat med det väntade resultatet. 

Act - I detta steg standardiseras ett sätt att arbeta eller så börjar man om med PDCA-cykeln 

igen. 

 

 
Figur 4 PDCA-hjulet för ständiga förbättringar (Rother, 2013) 

 

Grunden till PDCA-cykeln är att hypoteser är till för att testas experimentellt (Rother, 2013). 

Utan att testa går det inte att veta om det fungerar. Det som testas behöver också utvärderas 

för annars är det lätt att tro att saker fungerar enligt plan, utan att egentligen veta om det 

stämmer. En annan viktig poäng är att det är genom våra misslyckanden som vi lär oss och att 

det viktigaste syftet med att utföra ett experiment är att lära av vad som inte fungerar (ibid). 
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Förbättringscykeln förekommer i flera olika varianter, förutom PDCA. Edwards Deming var 

den som gjorde PDCA-hjulet känt och kallade det från början för PDSA (Plan-do-study-act) 

eller ”Shewhart-cykeln” efter Malter A. Shewart (Bergman & Klefsjö, 2012).  

 

Sörqvist (2004) har utvecklat en egen version av PDCA, förbättringsprocessen, vilken han 

beskriver som “ett systematiskt, strukturerat och välorganiserat arbetssätt för att kontinuerligt 

driva förbättringar i verksamheten.” (Sörqvist 2004, s. 121). Sörqvist pekar ut 

förbättringsprocessen som en av de viktigaste faktorerna för ett framgångsrikt 

förbättringsarbete.  

 

Förbättringsprocessen består av fyra processteg: identifiera, lösa, genomföra och underhålla 

(ibid). 

 

Identifiera - I denna fas samlar man kunskap om verksamheten för att identifiera möjliga 

förbättringsåtgärder 

Lösa - Lösafasen innefattar själva problemlösningen 

Genomföra - Genomförandefasen innebär att man implementerar valda lösningar 

Underhålla - I denna fas säkerställer och vidmakthåller man förbättringar över tid. (Sörqvist, 

2004, s. 122).  

 

 

2.3 Delaktighet och motivation 

Förbättringsarbete bygger på att de som är närmast processen är med och förbättrar den, vilket 

innebär att medarbetarna behöver vara delaktiga i förbättringsarbetet (Bergman & Klefsjö, 

2012). I implementeringen av Lean Six Sigma är en av de viktigaste aspekterna att involvera 

medarbetarna. Om medarbetarna är involverade leder det till att de känner ett större 

självförtroende på jobbet, både med sina arbetsuppgifter och i organisationen (Pamfilie et al., 

2012).  En viktig del för att detta ska kunna hända är att ledningen skapar förutsättningar; 

underlättar och möjliggör för medarbetaren att arbeta med förbättringar. Ledaren har också ett 

ansvar att följa upp förbättringsarbetet då uppföljning är en avgörande faktor för framgången i 

ett förbättringsarbete (Sörqvist, 2004). Efter uppföljningen är det ledaren som också har 

ansvaret för att kommunicera de genomförda förbättringarna. Sörqvist (2004) menar att vi är 

mer benägna att tro på och försvara det som vi själva skapat än det som någon annan har 

bestämt. Om vi inte är delaktiga är vi istället mer benägna att vara kritiska och uttrycka 

motstånd. Att själv kunna se att det blir bättre ger en positiv anda och självförtroende i arbetet 

(Pamfilie et al., 2012). 

 

Många studier av förbättringsarbete är gjorda i sjukvården och i en artikel som refererar till 

forskning om sjuksköterskors engagemang i förbättringsarbete menar Sousa och Corning-

Davis (2013) att sjuksköterskornas medverkan i förbättringsarbetet är en förutsättning men att 

det är svårt att få ett engagemang. Detta, menar författarna, beror på att sjuksköterskorna 

saknar kunskap om vad förbättringsarbete innebär. Vidare menar de att ansvaret för att utbilda 

sköterskorna i förbättringsarbete samt att schemalägga förbättringar ligger hos ledarna (ibid). 

 

Bergman och Klefsjö (2012) pratar om onda och goda cirklar som beskriver effekten av att 

delegera befogenheter och ansvar (Figur 5). Den onda cirkeln består av att “ledningen saknar 

förtroende, kontroller och detaljstyrning, anställda tappar motivationen och försämrade 
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resultat” medan den goda cirkeln består av “Företagsledningen har förtroende, delegering av 

ansvar och befogenheter, anställda blir motiverade, förbättrade resultat”. Cirklarna visar på 

effekten av att delegera ansvar och befogenheter till medarbetarna, göra dem delaktiga. 

Cirklarna påvisar en positiv människosyn där medarbetarna vill göra ett bra jobb och där 

ledarnas ansvar är att ta bort de hinder som står i vägen för medarbetarnas delaktighet och 

prestation (ibid). Bessant et al. (2001) menar att svårigheten med att implementera Lean ligger 

i att många gånger missar de beteendemässiga aspekterna av förbättringsinsatsen och istället 

fokuserar för mycket på vilka verktyg som ska användas.  Dessutom är ett problem att man 

ser förbättringsprojektet som en enskild insats och missar att skapa ett lärande som ändrar 

beteendet hos medarbetarna. 

      
Figur 5 Den onda och den goda cirkeln (Bergman & Klefsjö, 2012) 

 

Medarbetarnas motivation kan till väldigt stor del påverka utfallet av ett förbättringsarbete 

(Sörqvist, 2004). Inom psykologin finns det olika teorier om hur en människas motivation 

fungerar. En av teorierna är Hertzbergs två-faktor-teori. Hertzbergs två-faktor-teori bygger på 

att individens motivation och missnöje påverkas av olika faktorer: hygienfaktorer och 

motivationsfaktorer. Hygienfaktorer innefattar sådant som för människor är självklarheter, till 

exempel ledarskap, lön, arbetsförhållanden administration. Dessa faktorer kan inte motivera 

eller stimulera individen men skapa missnöje om de inte uppfylls. Till motivationsfaktorerna 

hör till exempel utmaningar i arbetet, befordringsmöjligheter, uppmärksamhet och 

ansvarskänsla. Dessa kan skapa motivation och en vilja att prestera bättre för individen om de 

uppfylls (ibid).  

 

Jurburg et al. (2016) menar att det blir svårare och svårare att motivera medarbetare att delta i 

arbete med ständiga förbättringar samtidigt som det utförs lite forskning på vad det egentligen  

är som påverkar medarbetarnas motivation. Deras forskning visar att de viktigaste 

påverkansfaktorerna att titta på när man ska initiera förbättringsarbete är utbildning och 

organisatoriskt stöd för att få medarbetarna motiverade till förbättringsarbete. Det kommer att 

ge medarbetarna ett större självförtroende och göra dem mer redo att delta i 

förbättringsarbete. En annan viktig faktor för medarbetarnas motivation var användbarheten i 

förbättringarna, om medarbetarna kunde se att det skulle påverka deras dagliga arbete positivt 

och hur lätt det var att delta i förbättringsarbetet (Jurburg et al., 2016).  

 

2.4 Ledarskap 

Vad ledarskap är svårt att definiera eftersom det finns många olika definitioner men inget 

samlat begrepp inom forskningen (Yukl, 2012). I denna uppsats används begreppet ledare för 

någon som har personalansvar på en arbetsplats vilket kan vara på olika nivåer, både 
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mellanchefer och högsta ledningen. För att ett förbättringsarbete ska lyckas behöver 

medarbetarna vara involverade från start och ledarna behöver vara stöttande istället för 

styrande (Kammerlind, Dahlgaard & Rutberg, 2004). Sörqvist (2004) menar istället att för att 

ett förbättringsarbete ska blir verkningsfullt behöver ledaren ha en styrande roll. Bergman och 

Klefsjö (2012, s. 403) beskriver att en viktig del av ledarskapet är att “förklara, beskriva och 

argumentera och därigenom kommunicera olika frågeställningar för att skapa delaktighet, 

förståelse och övertygelse”.  

 

Att det finns svårigheter i att lyckas med förbättringsarbete är många forskare eniga om 

(Bhasin & Burcher, 2006; Achanga et. al. 2005). När det gäller implementering av Lean i 

tillverkningsindustrin menar Bhasin och Burcher (2006) att många misslyckas på grund av att 

de saknar tydlig riktning för Leanarbetet, en avsaknad av planering och projektledning. De 

poängterar att man för att lyckas med att implementera Lean dels behöver använda sig av 

minst fem verktyg men att den huvudsakliga framgångsfaktorn ligger i att se på, och använda 

Lean, som en hel affärsfilosofi. Inget av Leanverktygen kan fungera isolerat utan fungerar 

enbart som en del av en större helhet. “the overall universal conviction of viewing lean as a 

set of tactics rather than embracing it as a philosophy advocates that this contributes to the 

relatively low number of successful lean initiatives.” (Bhasin & Burcher,  2006, s. 56).  

 

En anledning till att förbättringsarbete misslyckas, menar Bergman och Klefsjö (2012) är att 

man inte tar hänsyn till den långsiktighet som är nödvändig i arbetet med att få till en 

kulturförändring i ett företag. Man ser istället förbättringsarbetet som en snabb lösning. 

Samtidigt underskattar man även lätt vilka resurser som krävs för detta. Att den högsta 

ledningen inte är engagerad i förbättringsarbetet är en annan viktig faktor som kan stjälpa ett 

förbättringsinititativ. Om ledarna delegerar ansvar istället för att ta det själva, ofta på grund av 

bristande kunskap, leder det också till mindre lyckade implementeringar (ibid).  

 

Noori (2015) beskriver att många Lean och TQM förbättringsinitiativ har gjorts inom 

sjukvården men att många av dem implementeras på ett bristfälligt sätt vilket gör att den 

förväntade effekten uteblir. Noori (2015)identifierar “Critical Success Factors” (CSF) som en 

möjlig lösning på implementeringsproblemet inom sjukvården. De fem framgångsfaktorerna 

var: Strategisk inriktning, organisationsstruktur, ledningssystem (prestationsutvärdering, 

kommunikation, ledarnas delaktighet, ansvar och hängivenhet), implementationsprocessen 

och implementationsteamet. Forskningen visade fyra huvudpunkter: CSF påverkar Lean 

implementering på ett positivt sätt. Ett starkt samband fanns mellan ledningssystem och att 

ledarskapet spelade en avgörande roll för implementeringen. Det fanns också ett tydligt 

samband mellan strategisk inriktning och ledningssystem. Det viktigaste var att träna ledarna i 

förbättringsarbete och lära dem fördelarna med Lean (Noori, 2015).  

 

För att ett förbättringsarbete ska lyckas är kopplingen till högsta ledningen nödvändig och 

förbättringsprocessen bör vara en av företagets viktigaste processer (Sörqvist, 2004). Chefer 

och ledare i organisationen har som uppgift att motivera medarbetarna bland annat genom att 

kommunicera målet med förbättringsarbetet, vara en tydlig förebild och verka för att skapa 

delaktighet hos medarbetarna. Det är också viktigt att ledarna föregår med gott exempel i 

förbättringsarbetet och även förbättra sina egna ledningsprocesser (Bergman & Klefsjö, 

2012). Bergman & Klefsjö (2012) poängterar att ett gott ledarskap grundar sig i en relation 

med medarbetaren där ledaren fungerar som möjliggörare genom att sätta färdriktningen och 

stötta upp medarbetarnas egen utveckling och problemlösning.  
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Trots att ledarskap är en viktig del av förbättringsarbetet finns det lite forskning på 

verksamhetsstyrning som visar hur ledarskapet kan skapa delaktighet hos medarbetarna ur ett 

kvalitetsperspektiv (Lam et al., 2015). Lam et al. (2015) beskriver att det medan det finns 

mycket forskning som visar sambandet mellan medarbetarnas engagemang och lyckad 

implementering av förbättringar så finns det betydligt mindre som visar vilket 

ledarskapsbeteende som påverkar medarbetarnas engagemang. Genom att förstå vilka 

ledarskapsbeteenden som påverkar medarbetarnas motivation att delta i förbättringsarbete har 

man större chans att lyckas med sina förbättringsinsatser (Lam et al., 2015). De 

påverkansfaktorer som visade störst påverkan på medarbetarnas motivation till förbättringar 

var samarbete, samråd, inställsamhet, att ha ett inspirerande sätt och rationell 

övertalningsförmåga. Forskningen visar även att nämnda påverkansfaktorer stod i direkt 

korrelation till ledarens och medarbetarens relation vilken i sin tur påverkar medarbetarens 

motivation till förbättringsarbete. Ju bättre relation medarbetaren och ledaren har desto mer 

motiverad är medarbetaren till att arbeta med förbättringar (ibid).  

 

I förbättringsinsatser kan medarbetares arbetssituation förändras och skapa ett 

förändringsmotstånd, varför det är helt avgörande för framgången i ett förbättringsarbete att 

en ledare kan hantera förändringsmotstånd hos medarbetarna (Sörqvist, 2004).  

 

2.4.1 Förbättringsansvar 

För att ett förbättringsarbete ska bli verkningsfullt menar Sörqvist (2004) att ansvaret för 

förbättringsarbetet bör ligga på verksamhetens operativa chefer, i en så kallad styrande 

roll,  med det yttersta ansvaret hos den högsta ledningen. Ansvaret bör ligga på den chef som 

kan möjliggöra förbättringsarbetet i form av pengar, resurser och befogenheter. Genom att 

integrera förbättringsansvaret till chefernas övriga ansvar minskar man de så kallade 

resurskonflikterna där förbättringsarbetet ses som någonting som inkräktar på det ”vanliga” 

arbetet. Sörqvist (2004) menar att följande uppgifter ligger hos den ansvariga, styrande rollen: 

Prioritera och fatta beslut om vilka förbättringar som ska genomföras, frigöra nödvändiga 

resurser, fatta beslut om genomförande av föreslagna åtgärder och att kontinuerligt följa upp 

och efterfråga resultat.  

 

2.4.2 Demings 14 punkter för ledarskap 

Demings syn på ledarskap hade en avgörande betydelse för utvecklingen i Japan samt i USA 

på 1980-talet. Hans syn på ledarskap grundar sig i mänskliga värderingar och ideal och stod 

för en förnyad syn på ledarskap (Bergman & Klefsjö, 2012). Deming tog fram en lista med 14 

punkter för ett förbättrat ledarskap. Punkterna bygger på förbättringskunskap, vilket är viktigt 

för att lyckas skapa en organisation som ständigt utvecklas.  

 

De fjorton punkterna är: skapa ett klimat för långsiktiga beslut och ständig förbättring, övergå 

till det nya kvalitetstänkandet, sluta försöka kontrollera in kvalitet, minska antalet leverantörer 

och värdera dem inte enbart efter pris, förbättra ständigt varje process, ge alla möjlighet att 

utvecklas i sitt arbete, betona ledarskap, fördriv rädslan, riv ner barriärerna mellan 

avdelningar, sluta med slogans vidta åtgärder istället, avskaffa ackord, ta bort hindren för 

yrkesstolthet, uppmuntra till utbildning och vidareutveckling och vidta åtgärder för att få 

igång förbättringsprocessen (Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

Sammanfattningsvis handlar de 14 punkterna om att tänka långsiktigt istället för kortsiktigt 

genom systematisk planering och ständig förbättring av alla processer (Bergman & Klefsjö, 
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2012). Processerna ska vara organiserade på så sätt så att man inte bygger in kontroller, alltså 

förväntar sig att det ska uppstå fel. Genom att ständigt förbättra processerna undviker man 

istället att fel upprepar sig. I organiseringen av processerna ska ledaren ha en helhetssyn som 

river ner silos mellan avdelningar och säkerställer tvärfunktionella flöden (ibid). 

 

Ledarskapet enligt Demings lista ska vara stödjande och bland annat stötta medarbetarna till 

individuell utveckling (Bergman & Klefsjö, 2012). Ledarskapet ska också fördriva rädslan 

vilket innebär att medarbetarna inte ska behöva känna sig oroliga på arbetet. Förändringar på 

arbetsplatsen kan lätt leda till oro och det är ledarens uppgift att få bort denna oro genom att 

förankra förbättringsarbetet och bidra med kunskap. Genom att ledaren möjliggör att 

medarbetaren får påverka sin arbetssituation möjliggör den känslan av yrkesstolthet, känslan 

av att göra ett bra jobb. Sist på listan finns “Vidta åtgärder för att få igång 

förbättringsprocessen” vilket tydligt visar var Deming ansåg att ansvaret för 

förbättringsarbetet ligger. Ledarna ska skapa en organisation där alla förstår vinningarna av att 

arbeta med förbättringar och där alla känner ansvar, är motiverade och strävar åt samma håll 

(ibid).  

 

2.4.3 Organisationskultur 

För att påverka organisationskulturen på ett företag menar Yukl (2012) att ledarens uppgift är 

att uttrycka företagets och sina värderingar genom att skapa en vision och mål för företaget. 

Detta syftar till ledare på nog hög nivå för att kunna påverka detta. Ledare på alla nivåer kan 

dock leva efter värderingarna och ge prov på lojalitet och på så sätt verka som goda förebilder 

för medarbetarna. Genom att ledaren uppmärksammar förbättringsarbetet signalerar den till 

medarbetarna att det är viktigt. 

 

Yukl (2012) menar att det i en förändring ger bäst effekt att stimulera chefer på mellannivå att 

genomföra förändringar och att den högsta ledningen ska uppmuntra och stötta men inte gå in 

i detaljer. 

 

2.4.4 I förändringen 

När man ska leda förändring är ledarens uppgift att berätta för medarbetare och ledning att 

förändringarna är nödvändiga, varför de är nödvändiga och vilka fördelar som kan vinnas 

(Yukl, 2012). Förståelsen för nödvändigheten är grundläggande för delaktigheten hos 

medarbetaren. Ledaren bör även Identifiera vilka personers stöd som är nödvändigt att ha för 

att genomföra förändringen och skaffa stöd inom verksamheten på flera nivåer. En fördel är 

att använda sig av specialistgrupper för att vägleda och genomföra förändringar. För att på ett 

smidigt sätt genomföra förändringar kan ledaren fylla viktiga positioner med kompetenta 

förändringsagenter och byta ut förändringsmotståndare som innehar viktiga positioner. En 

fördel är att låta medarbetare med intresse och kompetens vara med och planera och ha 

mandat i förändringen (ibid). 

 

2.4.5 Toyota Kata 

Toyota Kata är en ledningsfilosofi, ett sätt att arbeta med dagliga rutiner och att bygga upp en 

organisationskultur och som enligt Rother (2013) är det som gör Toyotas sätt att arbeta så 

svårt att kopiera. Vanligtvis kopierar andra företag det som är synligt; verktyg, arbetssätt och 

rutiner men missar den biten som inte syns; den dagliga styrningen. 
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Katan delas upp i förbättringskata och coachningskata där förbättringskatan är en modell för 

hur medarbetarna kan arbeta tillsammans och ett sätt att leda en organisation medan 

coachningskatan är hur man lär ut detta i organisationen. Katan kan användas både på 

operativ och strategisk nivå i organisationen (Rother, 2013). 

 

Ansvaret för förbättringsarbetet ligger hos ledningen och coachningskatan är ett tydligt tecken 

på detta eftersom coachandet till största del går från toppen ner där mentorerna coachar sina 

adepter till att bli bättre på problemlösning. Coachningskatan är i grund och botten en dialog 

mellan mentorn och adepten (Rother, 2013) gällande skapandet av måltillstånd, utvärdering 

av nuläget och andra frågor och problem som kan uppstå i det vardagliga arbetet. Mentorn ska 

inte presentera färdiga lösningar för adepten utan låta denna lista ut saker själv under 

handledning (Rother, 2013). 
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3. Metod  

3. 1 Vetenskapligt synsätt 

Samhällsvetenskapen skiljer sig från naturvetenskapen på så sätt att forskaren är beroende av 

andra människor och på ett sätt eller annat kommer att samspela med dessa (Ahrne & 

Svensson, 2011).  

 

3.1.1 Traditionellt perspektiv 

I den traditionella forskningsprocessen menar Backman (2016) att synen är att det existerar en 

objektiv verklighet som är möjlig att studera utan att påverka och som är skild från 

människan. Enligt den traditionella forskningsprocessen gissar sig forskaren till en teori om 

verkligheten och ger sig sedan ut för att testa den. Tillvägagångssättet har sitt ursprung i 

naturvetenskapen och har som syfte att undersöka orsak-verkan, hur en oberoende variabel 

påverkar en beroende variabel. Forskaren ska genom kontrollerade observationer kunna ge en 

generaliserad bild av verkligheten. Den kvantitativa forskningen har sitt ursprung i detta 

förhållningssätt (ibid).  

 

3.1.2 Kvalitativt perspektiv 

Istället för att se verkligheten som objektiv, som i det traditionella förhållningssättet, kan man 

välja att se verkligheten som subjektiv (Backman, 2016). Att se verkligheten subjektivt 

innebär att man är intresserad av människans tolkning av verkligheten istället för att observera 

ett påstått objektivt beteende. Intresset ligger i att få reda på hur en människa tolkar 

verkligheten mot sina tidigare erfarenheter, i en naturlig miljö. Dessutom är man intresserad 

av processen snarare än resultatet. Forskaren i det kvalitativa perspektivet är en deltagare i 

verkligheten snarare än en observatör och påverkar således forskningsobjektet (ibid). 

 

3.2 Vetenskaplig positionering 

3.2.1 Deduktion 

Deduktiv metod innebär att man utgår ifrån en teori och testar den (Creswell, 2014). 

Forskaren samlar således in information som styrker eller motbevisar teorin och diskuterar 

utifrån det. Deduktion används oftast i kvantitativa studier och hänger tätt samman med det 

traditionella perspektivet. Creswell (2014) beskriver den dedukiva processen som att 

forskaren testar eller verifierar en teori, testar hypoteser eller forskningsfrågor från teorin, 

definierar och operationaliserar variabler från teorin och mäter eller observerar variabler 

genom att använda instrument.  

 

3.2.2 Induktion 

Induktiv metod går ut på att forskaren först samlar data som den sedan kategoriserar till olika 

teman (Creswell, 2014). Dessa teman jämförs sedan med befintlig teori. Creswell (2004) 

beskriver arbetsgången för induktiv metod: Forskare samlar information, Forskare frågar 

öppna frågor till respondenter, Forskare analyserar data för att skapa kategorier eller teman, 

Forskaren letar efter mönster, generaliseringar eller teorier från kategorierna, forskaren 

generaliserar med hjälp av tidigare experiment eller litteratur. De flesta kvalitativa studier är 
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induktiva (Backman, 2016) och inom samhällsvetenskapen är det vanligast med kvalitativa 

studier.  

 

3.2.3 Vald vetenskaplig positionering 

Denna uppsats har sin grund i vilka ledarskapsbeteenden som påverkar medarbetarnas 

motivation i ett förbättringsarbete. Vad som motiverar medarbetaren är subjektivt och upp till 

varje medarbetare och varje situation. Därför valdes ett  kvalitativt perspektiv med en induktiv 

ansats för uppsatsen, där forskaren samlar information och utifrån informationen kategoriserar 

och drar generella slutsatser med hjälp av teori och tidigare forskning. På så sätt finns 

möjligheten att djupdyka i både ledare och medarbetares uppfattningar om vad som motiverar 

dem till och skapar möjligheter för förbättringsarbete.  

 

3.3 Forskningsdesign 

3.3.1 Kvantitativ design 

I kvantitativ metod undersöker man relationen mellan variabler för att testa en teori snarare än 

för att utveckla den (Creswell, 2014). Med utgångspunkt i en befintlig teori designas hela 

undersökningen, vilket innebär att studien är deduktiv. Kvantitativ metod innebär mätning och 

kvantifiering där man använder matematik och statistik för att få fram resultaten (Backman, 

2016). En vanlig datainsamlingsmetod i kvantitativa studier är enkätundersökningen där ett 

urval av en population säger någonting om populationen i sin helhet. Experiment är en annan 

metod som går ut på att man testar utfallet av till exempel en behandling (Creswell, 2014). 

 

3.3.2 Kvalitativ design 

Begreppet kvalitativ metod uppkom som ett alternativ till kvantitativ metod, vilken fram till 

mitten på 1950-talet var den enda rådande metoden (Ahrne & Svensson, 2011). Kvalitativa 

metoder kan användas som ett samlingsbegrepp för en rad olika metoder som bygger på 

textanalys, observationer eller intervjuer. Även om de kvalitativa metoderna skiljer sig åt 

sinsemellan så finns det några gemensamma nämnare, menar Ahrne och Svensson (2011). 

Den första gemensamma nämnaren är forskarens roll i datainsamlingen. Vare sig man utför 

intervjuer eller observationer så kommer forskaren nära respondenterna och kan dels få 

värdefull information som till exempel ligger utanför själva intervjun men kan också påverka 

respondenten, på gott och ont. Den andra gemensamma nämnaren är att det finns en stor 

flexibilitet i själva forskningsprocessen på det sätt att det går att varva olika metoder och 

anpassa efter vägen. Den tredje gemensamma nämnaren är att forskaren i kvalitativ forskning 

sällan kan luta sig mot befintliga analysmetoder utan oftast måste utveckla egna 

analysverktyg. Den sista gemensamma nämnaren är att kvalitativ forskning ställer högre krav 

än kvantitativ forskning på trovärdighet och generaliserbarhet eftersom man inte kan luta sig 

mot omfattande statistik (Ahrne & Svensson, 2011).  

 

Ahrne och Svensson (2011) menar att termen datainsamling inbjuder till en felaktig syn på 

forskaren i kvalitativa metoder. Termen antyder att forskaren är en passiv mottagare av 

information och således ska göra så mycket som möjligt för att minska sin påverkan på 

forskningen. De menar istället att forskarens möjlighet att inta olika perspektiv och beskriva 

samhället på olika sätt är en förutsättning för att fånga samhällets komplexitet. De föreslår 

istället att se det som produktion av data, snarare än insamling av data. Detta hör ihop med det 
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faktum att forskaren med sin blotta närvaro påverkar situationen, även vid observationer 

(Ahrne & Svensson, 2011). 

 

3.3.3 Fallstudie 

Fallstudiens mål är att skapa en närgående och djup förståelse av ett eller ett fåtal fall i dess 

naturliga miljö (Yin, 2012). För att kunna undersöka fallet i sin naturliga miljö kräver det 

också en förståelse och en kunskap om miljön vilket bidrar till en bredare förståelse för fallet. 

Fallstudie passar när man har en forskningsfråga som är beskrivande eller förklarande. Att 

skilja från kvantitativa frågor som istället fokuserar på hur många eller effektiviteten i ett visst 

utfall, alltså sådant som kräver en stor volym för att få fram svar. Yin (2012) beskriver att en 

anledning till att välja fallstudie kan vara att man vill titta på dynamiken i en situation eller 

varför en viss instans har lyckats särskilt väl med sitt arbete.  

 

Det första steget i att designa en fallstudie är att definiera själva fallet (Yin, 2012). Fallet är 

vanligtvis väl avgränsat till exempel en person, organisation eller ett annat socialt fenomen. I 

valet av fall bör forskaren fundera över vad som gör just detta fall unikt, vad som gör det värt 

att studera. Det mest fördelaktiga, menar Yin (2012) är att hitta ett fall som är extremt, unikt 

eller avslöjande, men om inget av detta är tillgängligt kan forskaren välja att studera ett 

vardagsfenomen i vilket fall det är viktigt att sätta ett övertygande ramverk för att studien ska 

bidra till forskningen. Backman (2016) menar att de otydliga gränserna mellan fallet och 

miljön är den stora svårigheten men också det som är tilltalande för den kvalitativa 

forskningen.  

 

Nästa steg när forskaren ska designa fallstudien är att välja om det ska vara ett eller flera fall i 

studien (Yin, 2012). Utöver valet av antal fall kan forskaren också välja att göra en holistisk 

eller inbäddad fallstudie där den holistiska fallstudien tittar på helheten (t.ex. en organisation) 

medan den inbäddade fokuserar på några enstaka (t.ex. några medarbetare).  

 

Det tredje steget i forskningsdesignen är att välja om forskaren ska använda sig av teori för att 

utveckla undersökningen, till exempel för att formulera forskningsfrågor (Yin, 2012). 

Fördelen är att kunna testa sina egna resultat mot redan befintlig forskning. Nackdelen är att 

man kan bli begränsad i vilka resultat som kommer ur undersökningen om man designar den 

efter redan befintlig forskning.   

 

3.3.4 Vald forskningsdesign 

Syftet med denna rapport är att undersöka hur ledarskapet kan påverka medarbetarnas 

delaktighet och motivation till ett ständigt förbättringsarbete i en organisation. Valet föll på 

en kvalitativ fallstudie därför att genom att ta reda på hur ett fåtal ledare och medarbetare 

arbetar med, och upplever, delaktighet och motivation borde slutsatser kunna dras om vad 

som kan vara viktigt för en ledare för att skapa ett ständigt förbättringsarbete. Genom att 

definiera syftet är fallet i princip redan definierat, det handlar om att titta på faktorer i 

ledarskapet som påverkar medarbetarnas motivation till förbättringsarbete. Fallet är begränsat 

till en organisation, av tidsmässiga skäl men också för att tillgången på respondenter är 

tillräcklig för att kunna dyka ner på djupet i en organisation. Undersökningen begränsat till ett 

antal medarbetare och deras uppfattning om motivationsfaktorer och är således en inbäddad 

fallstudie. Organisationens förhållningssätt till förbättringsarbete finns med som en del av 

kontexten men kommer inte att vara i fokus i undersökningen.   
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3.4 Val av datainsamlingsmetod 

För att välja en datainsamlingsmetod som passar för att uppnå syftet menar Ahrne och 

Svensson (2011) att forskaren bör titta på vilken typ av fenomen i samhället som syftet pekar 

på. Syftet i detta arbete är Att undersöka hur ledarskapet kan påverka medarbetarnas 

delaktighet och motivation till ett ständigt förbättringsarbete i en organisation och det som 

ska undersökas är ledarskapets påverkan på medarbetarnas delaktighet och motivation. Det 

viktiga var alltså att ta reda på hur ledarskapet påverkar och vad i ledarskapet som påverkar 

medarbetarens delaktighet och motivation. För att göra detta valdes att göra intervjuer då det 

ansågs vara det bästa sättet att ta reda på hur ledarna arbetar med att motivera och göra 

medarbetarna delaktiga, samt hur medarbetarna upplevde ledarnas arbete.  

 

3.4.1 Intervjuer 

Genom en intervju får man veta någonting om någon annan genom att det skapas ny kunskap. 

Ahrne och Svensson (2011) beskriver att det finns en rad olika sätt att benämna kvalitativa 

intervjuer: ostrukturerade, semistrukturerade, djupintervjuer med fler men menar att det 

saknar mening att särskilja de olika. I fokus för den kvalitativa intervjun ligger flexibiliteten i 

att anpassa sina frågor eller ordningen på frågorna efter situationen på ett sätt som inte är 

möjligt i ett standardiserat frågeformulär.  

 

För denna undersökning valdes att göra 30-minutersintervjuer med varje respondent enligt en 

intervjumall. Intervjumallen (Bilaga 2) utformades med ett antal frågor utifrån befintlig teori, 

baserad på de tre hörnstenarna arbeta ständigt med förbättringar, utveckla ett engagerat 

ledarskap och skapa förutsättningar för delaktighet, för att på bästa sätt svara på arbetets 

syfte. Som tidigare nämnts valdes respondenter som arbetar på avdelningar där det finns ett 

förbättringsarbete. Några frågor formulerades för att ta reda på hur förbättringsarbetet 

initierats och hur det ser ut idag för att få en bakgrund och en förståelse för deras vardag och 

arbete. Vidare formulerades frågor om medarbetarnas motivation och hur ledarskapet ser ut 

och påverkar motivationen hos medarbetarna. I stort sätt ställdes samma frågor till 

medarbetarna och till ledarna med skillnaden att ledarna frågades vad de tror motiverar 

medarbetarna medan medarbetarna frågades vad som motiverar dem. 

 

Intervjumallen bestod av öppna frågor och alla intervjuer började med samma fråga men 

sedan fick samtalet styra i vilken ordning som frågorna dök upp. I många fall kom 

respondenten in på att prata om ett område och då följde forskaren med och fortsatte fråga. 

Följdfrågor förekom också i de fall där kompletterande beskrivningar var nödvändiga eller 

forskaren anade att det fanns mer som respondenten inte sagt. Intervjuerna genomfördes i ett 

konferensrum där forskaren och respondenten satt mitt emot varandra och intervjun spelades 

in med hjälp av en telefon. Tiden för intervjun bokades in via företaget mötesbokningssystem 

och anpassades till när både forskaren och respondenten hade tid och möjlighet. Alla 

respondenter gavs möjligheten att föreslå en annan tid.  

 

3.5 Urval och avgränsning 

Valet av organisation föll på den organisation där forskaren arbetat på en 

förbättringsavdelning sedan 8 månader därför att tillgången på bakgrundsinformation om 

vilka förbättringsprojekt som genomförs och vilka som arbetar med förbättringar var 

lättillgängligt, liksom respondenterna. För att fånga om avdelningarna arbetar med ständiga 

förbättringar valdes tre olika avdelningar som gjort en förbättringsinsats innan 2016. På så sätt 
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har förbättringsinsatsen tagit slut vilket gör det möjligt att identifiera om avdelningen på egen 

hand, det vill säga under ledarens ledning, arbetar med förbättringsarbete. Eftersom den 

studerade organisationen också är forskarens arbetsplats var forskarens påverkan en faktor 

som behövdes ta hänsyn till i urvalet av respondenter. För att inte påverka forskarens 

arbetssituation samt få så bra och ärliga svar som möjligt från respondenterna valdes enbart 

avdelningar där man fortfarande arbetar med förbättringar ut. Tanken fanns att välja både 

avdelningar som lyckats med sitt arbete med ständiga förbättringar och de som inte lyckats. 

Fördelen med att välja respondenter från båda hade varit möjligheten till att jämföra. Efter 

noggrann övervägning valdes dock att istället prata med så många som möjligt som har 

lyckats med förbättringsarbetet för att få en bredare och djupare kunskap om själva 

framgångsfaktorerna. Avdelningar där man gjort en förbättringsinsats men inte längre arbetar 

med förbättringar valdes alltså bort, vilket också kändes relevant för att ta reda på vad som 

påverkar medarbetares delaktighet och motivation positivt. I samråd med en tidigare 

medarbetare på förbättringsavdelningen valdes således tre avdelningar i varierande storlek 

mellan 10-25 personer som fortsatt arbetar med förbättringar ut. Vilken typ av 

förbättringsinsats som gjorts eller vilka förbättringar de arbetar med idag togs det ingen 

hänsyn till i urvalet utan fokus låg på att välja de som överhuvudtaget arbetar med 

förbättringar. För att få en så bred bild som möjligt av  ledarskapets påverkan på 

medarbetaren gjordes valet att undersöka detta både ur ett medarbetar- och ett ledarperspektiv 

för att på så sätt fånga både hur ledarna tänker när de ska motivera till förbättringsarbete och 

om medarbetarna känner sig motiverade och på vilket sätt.  

 

Urvalet föll på tre separata avdelningar och en medarbetare och dennes närmaste chef per 

avdelning. Avdelningarna varierar i storlek och i arbetsuppgifter men gemensamt är att de alla 

arbetar direkt mot kund. Respondenterna skiljer sig åt i kön, ålder och antal arbetade år på 

företaget.  

 

3.6 Bearbetning och analys 

För att bearbeta de inspelade intervjuerna gjordes först en transkribering av samtliga 

intervjuer. Ahrne och Svensson (2011) menar att grunden i att analysera kvalitativt material är 

att forskaren gör en välgrundad sortering som är baserad på den teori som forskaren utgår 

ifrån. För att sortera det transkriberade materialet och lyfta fram de delar som är relevanta för 

teorin gjordes först en kategorisering utifrån de tre delarna i syftet: ledarskap, motivation och 

delaktighet. Det var även utifrån dessa kategorier som frågorna var formulerade. Därefter 

markerades alla delar i intervjuerna som berörde något av de tre begreppen. I arbetet med att 

kategorisera den första intervjun framkom en svårighet med att kategorisera delaktighet då de 

valda delarna alltid hörde ihop med antingen ledarskap eller motivation också. Därför valdes 

att stryka kategorin delaktighet och bara sortera intervjuerna i ledarskap och motivation. I 

vissa fall var det stycken som berörde både motivation och ledarskap och då valdes att sortera 

in dem under ledarskap för att återgå till syftet med arbetet att ta reda på vad ledarna gör för 

att motivera medarbetarna.  

 

Nästa steg i bearbetningen var att klippa över de markerade delarna i ett nytt dokument där 

alla stycken markerade med motivation lades efter varandra, fortfarande sorterade per 

respondent, och på samma sätt med ledarskap. Efter den här sorteringen hade alla delar som 

inte var relevanta för teorin sorterats bort. Efter detta markerades nyckelbegrepp i 

intervjusvaren som svarade på frågorna “Vad är det som motiverar medarbetaren att arbeta 

med förbättringar?” och “Vad gör ledaren för att motivera medarbetaren att arbeta med 

förbättringar?”. Av de markerade nyckelbegreppen skapades ett nytt dokument med en lista, 
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per respondent, på de faktorer som påverkar ovan nämnda frågor i ett lyckat 

förbättringsarbete. 

 

I nästa fas skapades en tabell över varje kategori. Ledarnas svar om vad som motiverar 

medarbetarna blev en tabell och medarbetarnas svar om detsamma blev ytterligare en, och 

samma sak för ledarskapsbeteenden som motiverar. Svar som var samma eller liknade 

varandra sattes på samma rad och räknades ihop i slutet av tabellen. Här gjorde forskaren 

vissa tolkningar för att avgöra om begreppen kunde likställas tillräckligt för att sättas på 

samma rad. Ofta genom att gå tillbaka till den fulla transkriberingen av intervjun och förstå 

sammanhanget. Analysen gjordes sedan genom att koppla den kategoriserade empirin till 

relevanta delar av teorin.  

 

3.7 Generaliserbarhet 

Att generalisera innebär att kunna säga någonting om en större population genom att studera 

ett eller ett fåtal fall (Ahrne & Svensson, 2011). Ett sätt att ha gjort generaliserbarheten större 

hade varit att undersöka samma sak i flera olika miljöer alternativt i avdelningar som skiljer 

sig mer åt och där vissa arbetar längre ifrån kund i supportfunktioner. Forskarens bedömning 

är att resultatet går att generalisera till en större population eftersom det handlar om relationen 

mellan ledaren och medarbetaren, ledarens beteende och den delaktighet och motivation 

medarbetaren känner i sitt dagliga arbete. Generaliserbarheten i detta arbete stärks av att det 

inte är branschspecifika frågor eller fenomen som diskuteras utan snarare relationen mellan 

ledaren och medarbetaren och möjliggörandet att arbeta med förbättringar i vardagen. 

Överensstämmande resultat i tidigare forskning, redovisad i teoriavsnittet och kopplat till 

empirin i analysen har också stärkt generaliserbarheten. Ytterligare en stärkande faktor är att e 

avdelningar som valts ut till undersökningen har genomgått olika typer av förbättringsinsatser 

initialt och arbetar på olika sätt med förbättringar. Gemensamt för de tre avdelningarna är att 

alla arbetar direkt med kund, att välja även stödfunktioner hade kunnat öka 

generaliserbarheten ytterligare.  

 

3.8 Forskningsetiska principer 

Forskaren har ett ansvar att ta hänsyn till forskningsetiska principer (Ahrne & Svensson, 

2011). En av principerna är informerat samtycke, vilket innebär att respondenten har rätt att 

veta om att den är del av ett forskningsprojekt och på vilket sätt, vad det innebär att delta och 

att de själva kan välja att delta eller ej. Den andra principen är konfidentialitet och innebär att 

de uppgifter som samlats in i forskningssyfte ska behandlas på så sätt att respondenterna inte 

kan identifieras av utomstående. Den tredje principen är nyttjandekravet vilket innebär att 

information som samlats in i forskningssyfte ska användas bara i det syfte som informerats till 

respondenterna.  

 

För att säkerställa att de forskningsetiska principerna efterföljts i studien nämns varken 

organisationen eller avdelningarna vid namn vilket gör att det är svårt att identifiera 

respondenterna. Respondenterna fick ett brev innan intervjun med frågan om deltagande och 

förutsättningarna (Bilaga 1), samt fick frågan om det var ok att spela in intervjuerna även vid 

själva intervjutillfället. Allt material från intervjuerna behandlas med största försiktighet och 

kommer inte att användas i andra syften.  
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3.9 Reliabilitet och validitet 

Creswell (2014) menar att validiteten i det insamlade materialet bör kontrolleras genom hela 

forskningsprocessen. Kvalitativ validitet innebär att forskaren kontrollerar riktigheten i det 

insamlade materialet genom ett antal olika metoder. Till exempel genom att triangulera 

datakällor och att överväga och diskutera forskarens bias i studien.  

 

Kvalitativ reliabilitet innebär att forskarens förhållningssätt är konsekvent genom hela studien 

(Creswell, 2014). För att säkerställa reliabiliteten ska forskaren noggrant dokumentera varje 

steg i forskningsprocessen vilket också hänger ihop med att göra studien replikerbar för andra 

forskare. Reliabiliteten stärks också genom forskarens noggrannhet i transkriberingen och 

kodningen av materialet (ibid). 

 

I denna studie har tillvägagångssättet dokumenterats noggrant och löpande så att alla vägval 

finns tillgängliga och är på så vis replikerbar. Forskaren arbetar själv på den studerade 

organisationen vilket har en viss påverkan på respondenterna. Det går inte att på förhand säga 

vilken påverkan det har men i urvalet har avdelningar där forskaren inte har arbetat valts för 

att minska påverkan. De avdelningar som valdes ut har samtliga lyckats med sitt 

förbättringsarbete vilket också minskar eventuella tveksamheter hos respondenterna att berätta 

ärligt om sina upplevelser eftersom dessa var till största delen positiva.  
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4. Organisationsbeskrivning 

Följande stycke innehåller en beskrivning av den studerade organisationen samt en 

redogörelse för de förbättringsinsatser som gjorts och det arbete som fortfarande pågår på de 

studerade avdelningarna.  

4.1 Organisationsbeskrivning 
Organisationen är en tjänste- och upplevelseproducerande organisation som består av ca 600 

medarbetare varav 450 arbetar i Sverige, där det nordiska huvudkontoret ligger, och resten i 

de övriga nordiska länderna. Företaget har gått från att vara flera olika företag som blivit 

uppköpta av ett europeiskt storföretag. Även efter att man hade samma ägare så arbetade man 

uppdelat i de olika länderna utan något direkt samarbete fram till cirka tre år sedan då man 

beslutade att göra en nordisk matrisorganisation vilket medförde stora organisatoriska 

förändringar i hela organisationen. I samband med detta arbete bildades en Lean-avdelningen 

som hjälpte till att samordna och kartlägga de nya nordiska processerna och i samband med 

det initierades ett kontinuerligt förbättringsarbete på de avdelningar som man arbetade med. 

Alla avdelningar har inte genomgått förbättringsarbete men fler och fler gör det, och oftast 

behovsstyrt på egen efterfrågan. Ingen uppföljning på förbättringsarbetet finns idag från 

förbättringsavdelningen eller från ledningshåll.  

 

De avdelningar som valdes ut för undersökningen ingick samtliga i den första omgången 

förbättringsarbeten för två till tre år sedan och har hunnit arbeta på egen hand under minst ett 

och ett halvt år. Samtliga avdelningar arbetar direkt mot kund men i olika funktioner. 

Intervjuerna innefattar en medarbetare och en ledare som var med under förbättringsarbetet 

per avdelning. 

 

Organisationen har stort kundfokus där många i har arbetat länge i organisationen och brinner 

för så väl produkten som för kunderna, både i first line mot kund och i stödfunktioner. På 

intranätet publiceras varje månad kundernas betyg och kommentarer. Drygt 95% av de 

nordiska kunderna är nöjda eller mycket nöjda.    

 

4.2 Bakgrund förbättringsarbete 

Följande stycke redogör för respondenternas beskrivningar av de förbättringsinsatser som gjort och 

det förbättringsarbete som fortfarande pågår på avdelningarna. Svaren bidrar till förståelsen för 

deras nuläge och situation och var respondenterna befinner sig när de besvarar övriga frågor i 

undersökningen.  

 

4.2.1 Ledare och medarbetare 1 

Avdelningen började med sitt förbättringsarbete för cirka tre och ett halvt år sedan genom ett 

initiativ som kom via den nordiska HR-avdelningen från den europeiska organisationen. 

Arbetet gick ut på att se över deras flöden och identifiera slöserier.  

 
”Och då har vi gjort väldigt mycket, tagit bort väldigt mycket utifrån ett flödesschema där vi 
ifrågasatte alla steg. Vad tillför det här, vilken nytta gör det här, vad tillför det för kunden och har vi 
någon nytta av det i vårt arbete?” Ledare 1 
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För cirka 2 år sedan initierades en omorganisation från att varje nordiskt land arbetade på sitt 

eget vis till att skapa nordiska, gemensamma processer. När detta arbete startades fanns en 

separat avdelning, tillhörande HR-avdelningen, som arbetade med förbättringar och ledde 

även detta förbättringsarbete. Arbetet innefattade processkartläggning men också utbildning 

av medarbetarna i Lean och ständiga förbättringar. Fokustavlor var ett av verktygen som 

presenterades. Den här avdelningen hade redan testat att använda fokustavla på eget bevåg 

efter den första förbättringsinsatsen men fick nu en nytändning. Idag arbetar de med en 

fokustavla där alla medarbetare sätter upp problem och förbättringsförslag som sedan 

delegeras till avdelningen och följs upp vid tavelmöten en gång i veckan.  

 
“Vi har kommit över den där puckeln när man undrar varför man ska göra det här och vad ger det 
mig? För man har kommit över det och fått de där aha upplevelser och sett vad det ger.” Ledare 1 

 

4.2.2 Ledare och medarbetare 2 

Avdelningen var del av den stora nordiska omorganisation som gjordes för cirka 2 år sedan 

och där de nordiska processerna skulle kartläggas för att skapa en nordisk organisation där 

man arbetade på samma sätt överallt. Arbetet leddes av förbättringsavdelningen med ledaren 

som sponsor och koordinator för de nordiska medarbetarna.  
 

”Allt går via en person så att det blir dokumenterat. Det är för att hon samordnar så att vi inte ska 
göra lite på varje håll. Hon driver förbättringar och involverar de som behöver bli involverade.” 
Medarbetare 2 
 

Fyra processer blev definierade. Idag arbetar avdelningen fortfarande med förbättringar 

genom ett nordiskt forum där alla medarbetare lyfter problem som uppstår, både mot kund 

och i de interna arbetssätten, och där de fortfarande strävar mot att strömlinjeforma arbetet i 

Norden. 

 
”De jobbar hela tiden med saker som går fel. I deras arbetsbeskrivning ingår två saker. Lös problemet 
och se till att det aldrig uppstår igen.” Ledare 2 

 

4.2.3 Ledare och medarbetare 3 

När företaget började arbeta med Lean, innan det fanns en förbättringsavdelning, började 

avdelningen arbeta med fokustavla.  
 

”Företaget började jobba med det här med Lean och vi gick ner och hittade en tavla i källaren och 
googlade lite.” Ledare 3 
 

”Vi gjorde den väldigt visuellt snygg med enkla medel så att den blev inspirerande. Och gjorde en 
tydlig förklaring med start och att man satte upp sina förslag som man kom med, det kunde ju variera 
helt och hållet och sen samlades vi där.” Ledare 3 

 

Avdelningen kan inte samla alla medarbetare samtidigt därför att de bemannar telefoner men 

alla hade möjlighet att sätta upp lappar och på veckomötet delegeras uppgifter och arbetet 

följs upp. 
 

”Vi tänker ju mycket förbättringar men det vore kul att ha en digital tavla där vi kunde följa lite saker 
från verksamheten också.” Ledare 3  
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5. Resultat 

Syftet med arbetet var Att undersöka hur ledarskapet kan påverka medarbetarnas delaktighet 

och motivation till ett ständigt förbättringsarbete i en organisation. I detta avsnitt redogörs 

för resultatet av den empiriska undersökningen som bestod av intervjuer med sex 

respondenter. 

 

5.1 Motivation 

I följande tabeller går att utläsa de nyckelord som plockats ut ur varje intervju kopplat till 

motivation hos medarbetarna, en tabell sammanfattar ledarnas svar och en tabell 

sammanfattar medarbetarnas svar. I varje intervju plockades de svar som hade med 

medarbetarnas motivation ut och kategoriserades tillsammans med liknande svar hos övriga 

respondenter. Vertikalt kan man utläsa vilka nyckelord som varje ledares intervjusvar innehöll 

medan man horisontellt kan se hur många som använde sig av samma eller liknande 

nyckelord. I kolumnen längst till höger finns en sammanfattning av antalet respondenter som 

använt samma nyckelord.  

 

 
Tabell 1 Medarbetarnas motivationsfaktorer enligt ledarna 

 

 

 
Tabell 2 Medarbetarnas motivationsfaktorer enligt medarbetarna 
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Ledarna upplever att det som motiverar medarbetarna mest är att förbättringsarbetet är synligt 

och att man synliggör problem i vardagen (Tabell 1).  
 

“Vi blev så himla kära i det här sättet att arbeta på för det knöt oss samman, alla visste plötsligt alla 
saker som var på gång. Det var så visuellt  enkelt för alla att bara titta på de här lapparna som satt 
uppe.” Ledare 1 
 

“Det som var roligt var att det blev mer synligt. Att alla såg och alla fick lite det här tänket.” Ledare 3 

 

Uppföljning och feedback var två områden som två av tre ledare menade var viktiga för 

medarbetarnas motivation. Vikten av uppföljning kom upp både gällande medarbetarnas 

motivation och vad ledarna själva ansåg vara det viktigaste i deras beteende. Feedback 

handlade både om feedback från kund eller från andra delar av verksamheten och feedback 

från ledaren.  

 

Medarbetarna menade att det viktigaste för deras motivation till förbättringsarbete är att se att 

det underlättar i deras vardag, vilket hänger ihop med att se resultat och att hitta lösningar, 

vilka var två punkter som två av tre tagit upp (Tabell 2). Att få en förståelse för helheten och 

arbeta tvärfunktionellt kom upp hos två av medarbetarna men inte hos någon av cheferna. 
 

“Man får en annan förståelse för andra avdelningar när man kan visa hur processen ser ut. Det är bra 
med förbättringsarbetet att man lär sig mycket.” Medarbetare 2  

 

5.2 Ledarskapsbeteenden 

I följande tabeller går att utläsa de nyckelord som plockats ut ur varje intervju kopplat till 

ledarskapsbeteenden för delaktighet och motivation, en tabell sammanfattar ledarnas svar och 

en tabell sammanfattar medarbetarnas svar. I varje intervju plockades de svar som hade med 

ledarskapsbeteenden för delaktighet och motivation ut och kategoriserades tillsammans med 

liknande svar hos övriga respondenter. Vertikalt kan man utläsa vilka nyckelord som varje 

ledares intervjusvar innehöll medan man horisontellt kan se hur många som använde sig av 

samma eller liknande nyckelord. I kolumnen längst till höger finns en sammanfattning av 

antalet respondenter som använt samma nyckelord.  

 
 

 
Tabell 3 Ledarskapsbeteenden för delaktighet och motivation enligt ledarna 
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Tabell 4 Ledarskapsbeteenden för delaktighet och motivation enligt medarbetarna 

 

Samtliga ledare nämnde att de viktigaste i deras arbete för att motivera medarbetarna var att 

skapa förutsättningar för förbättringsarbetet, delegera till medarbetarna och att följa upp 

arbetet (Tabell 3). Två av tre tog upp vikten av att ge feedback, visa att det är viktigt med 

förbättringsarbete, att ge medarbetarna förtroende och att pusha på arbetet.  
 

“För mig är det viktigt att avsätta tid, att förklara varför vi gör det och framförallt vad det ger.” 

Ledare 3 
 

“Det är viktigt att det blir en uppföljning på de förbättringar som sker. Många kommer med mycket 
idéer men de får aldrig feedback.” Ledare 2 
 

“Jag tror och hoppas att jag ger dem motivation genom att visa att jag tycker att det här är 
jätteviktigt. Så för jag över det till dem. Att det är viktigt. Att gör vi det här så blir det något bra och 
kommer något bra ut av det. Det är inget hokus pokus.” Ledare 1 

 

Många av punkterna är uppdelade men går egentligen till stor del ihop. Att skapa 

förutsättningar för förbättringsarbetet kan tänkas gå ihop med att visa att det är viktigt. Att 

följa upp arbetet är det samma som att ge feedback och att delegera är att ge medarbetarna 

förtroende.  

 

Medarbetarna menade att det allra viktigaste var att ledarna gav dem tid till förbättringsarbete 

och att de var stöttande (Tabell 4). Även medarbetarna, två av tre, tog upp att det är viktigt att 

ledaren visar att förbättringsarbetet är viktigt och att det är viktigt att ledarna följer upp 

arbetet.  

 
“Det är ju det här som är så kul, och vi får verkligen lägga tid på att hitta lösningar. Och det är ju vår 
chef som ger oss den tiden totalt. Hon uppskattar ju det här jättemycket.” Medarbetare 1 
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“Avsätter tid så att jag kan jobba med förbättringar och ser till att mitt jobb blir gjort ändå.” 
Medarbetare 2 
 

5.3 Stöd till ledare 

I intervjuerna med ledarna tog de själva upp utmaningarna med att stötta ett 

förbättringsarbete.  

 
“Det är klart att det skulle kännas roligt om min chef var så pass insatt i arbetet att han frågade hur 
det går. (…)Det hade varit kul och kanske gett mig mer bränsle.” Ledare 1 

 
“Vi skulle behöva mer av en fallskärm för våra ledare för vi ska inte överskatta kunskapen som 
ledarna har i lean  och förbättringar. Så klart att jag fick med mig massa bra saker men jag kan bara 
gå till mig själv så är det lätt att springa på nästa boll. Men det skulle vara bra att ha någon som 
följde upp med oss.” Ledare 2 

 
“Men vi ledare behöver också inspiration hur vi ska driva och följa upp. Jag går mycket på känsla och 
vad som är roligt.” Ledare 3 

 

Samtliga ledare i intervjuerna säger att de är motiverade att jobba med förbättringar men 

menar att den stöttning som de får är bristfällig och att de står relativt ensamma, med 

begränsad kompetens om förbättringsarbete. De menar att de har stöd och förtroende att 

arbeta med förbättringar från deras chefer men att deras chefer inte har tid eller är tillräckligt 

insatta för att kunna ge dem relevant stöd och hjälp i förbättringsarbetet.  

 

En annan utmaning som nämns är att det är svårt att vara konsekvent i uppföljningar och att 

avsätta tiden, för sig själv och för sina medarbetare, även om samtliga uttrycker en vilja att 

göra detta.  
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6. Analys 

6.1 Ständiga förbättringar  

Målet med offensiv kvalitetsutveckling att nå högre kundtillfredsställelse med mindre resurser 

genom en samverkan av verktyg, värderingar och arbetssätt (Bergman & Klefsjö, 2012). En 

av hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling är ständiga förbättringar, vilket innebär 

kontinuerliga förbättringar av produkter och processer och är en av de viktigaste faktorerna 

för en organisations framgång (Lam et al., 2015). Den studerade organisationen gjorde för 

några år sedan en transformation med fokus på att se över och samordna de nordiska 

processerna. Målet med transformationen var att skapa en nordisk organisation med 

gemensamma processer för att ta bort det dubbelarbete som tidigare skedde genom att man 

gjorde samma saker i alla fyra länder. På detta sätt ville man nå bättre kundtillfredsställelse 

genom att lära av varandra och använda det bästa sättet att göra någonting, samt minska 

resurserna genom att genomlysa och förbättra processerna. En satsning har alltså gjorts på 

förbättringsarbete men inte i organisationen som helhet.  

 

Organisationens förbättringsarbete täcker inte hela organisationen, besluten har tagits uppifrån 

ledningen i vissa fall, som för avdelningarna i studien, och i andra fall på avdelningarnas egen 

efterfrågan. Både Sörqvist (2004), Liker (2009) och Bhasin och Burcher (2006) menar att en 

förbättringskultur gäller en hel organisation och ska komma från ledningsnivå. 

Utvecklingsfaserna för förbättringsarbete beskriver hur en organisation som befinner sig i 

mognadsfasen, den sista fasen, har kvalitets- och verksamhetsutveckling som en naturlig del 

av företagets verksamhet. I trevandefasen, den tredje fasen, startas en hel del 

förbättringssatsningar upp och i förändringsfasen, den fjärde och näst sista fasen, ställs högre 

krav på resultat. Liker (2009) menar att i Toyotas förbättringskultur är Kaizen, ständiga 

förbättringar, en grundläggande del av hela organisationen och där inget problem är för litet 

för att lyftas (Liker, 2009). Den huvudsakliga framgångsfaktorn, enligt Bhasin och Burcher 

(2006) ligger i att använda Lean som en hel affärsfilosofi och inte bara isolerade verktyg. Om 

man tittar på de avdelningarna i studien finns en förbättringskultur som avspeglas av 

respondenternas tankar om att de har forum och en kultur av att lyfta problem, och att de har 

möjlighet att arbeta med förbättringarna. Det är svårt att generalisera resultatet till hela 

organisationen även om respondenterna upplever att det är enkelt att lyfta förbättringar även i 

andra delar av organisationen. Det faktum att ledarna i undersökningen menar att de driver på 

förbättringar främst på egen hand och inte genom stöd från sina ledare talar däremot emot att 

det finns en förbättringskultur i hela organisationen.  

 

6.2 Medarbetarnas motivation till förbättringsarbete 

De som arbetar närmast processerna, medarbetarna, ska vara med och förbättra dem för bästa 

resultat (Bergman & Klefsjö, 2012). För att utfallet av förbättringsarbetet ska bli lyckat är 

således medarbetarnas motivation är en avgörande faktor (Sörqvist, 2004; Sousa & Corning 

Davis, 2013). Respondenterna i undersökningen säger sig alla vara motiverade till att arbeta 

med förbättringar och deras förbättringsarbete har också varit lyckat i den meningen att de 

hållit igång ett förbättringsarbete under mer än en ett år efter den initiala förbättringsinsatsen.  

 

Motivationen hos medarbetare kan illustreras genom de onda och goda cirklarna där den goda 

cirkeln består av “Delegering av ansvar och befogenheter - Anställda blir motiverade - 

Förbättrade resultat - Företagsledningen har förtroende” (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 49). I 

den här undersökningen har inte det faktiska resultatet av förbättringarna studerats men ett 
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samband mellan delegering av ansvar och de anställdas motivation går att utläsa från 

respondenterna. Samtliga ledare tycker att det är viktigt att delegera till medarbetarna och 

medarbetarna är motiverade till förbättringsarbetet.  

 

De faktorer som medarbetarna uppgav vara mest motiverande för att arbeta med 

förbättringsarbete var att det underlättar i vardagen, att arbeta tvärfunktionellt, att hitta 

lösningar och att se resultat. Jurburg et al. (2016) studie visade att en av de viktigaste 

faktorerna för att lyckas med implementeringen av ett förbättringsarbete är att medarbetarna 

känner att förbättringarna är användbara och att de ser att det påverkar deras dagliga arbete, 

precis som respondenterna i denna undersökning tar upp som den viktigaste 

motivationsfaktorn. Att hitta lösningar och se resultat av arbetet hänger tätt samman med 

svaren att medarbetarna känner sig motiverade av att känna att förbättringsarbetet underlättar i 

vardagen, men säger också någonting om att själva vara delaktiga i att ta fram förbättringarna 

och inte bli serverade av någon annan. Det man själv har varit med och tagit fram är man mer 

mån om att stå upp för och att försvara (Sörqvist, 2004). Teorin stöder fördelarna med att 

arbeta tvärfunktionellt i kvalitets- och förbättringsarbete (Berman & Klefsjö, 2012; Liker, 

2009; Rother, 2013; Sörqvist 2000) men tar inte upp det som en motivationsfaktor för 

medarbetarna. I undersökningen uttrycker medarbetarna att de blir motiverade av att förstå 

helheten och att få samarbeta med andra avdelningar vilket kan visa på ytterligare en vinst av 

att arbeta tvärfunktionellt. Ingen av de faktorer som medarbetarna själva nämner som viktigast 

för deras egen motivation har direkt inblandning från ledaren, även om ledarens arbete och 

möjliggörande är en förutsättning. 

 

Ledarna nämnde synligheten, uppföljning och feedback som de viktigaste faktorerna för 

medarbetarnas motivation till att arbeta med förbättringar. Ledarnas svar innehåller samtliga 

deras egen inblandning eller påverkan, vilket troligtvis är en återspegling av deras roll i 

förbättringsarbetet. Synligheten, det visuella, är en viktig del i Toyotas visuella styrning och 

ett verktyg för att enkelt föra upp problem till ytan (Liker, 2009). Enkelheten i det visuella var 

någonting som ledarna återkom till när de pratade om motivationen för medarbetarna. 

Uppföljning och feedback menar Sörqvist (2004) är avgörande för ett lyckat 

förbättringsarbete eftersom det som inte följs upp tenderar att inte bli gjort. Ledarna i 

undersökningen följer upp och ger feedback och har samtliga lyckats driva ett kontinuerligt 

förbättringsarbete på sina avdelningar.       

 

6.3 Ledarskapsbeteenden som påverkar medarbetarnas motivation 
Ledningen jobb är att skapa förutsättningar medarbetarna att arbeta med förbättringsarbete 

eftersom arbetet bygger på att de som är närmast processen är med och förbättrar den 

(Bergman & Klefsjö, 2012). Samtliga medarbetare kände att de hade stöd från sina chefer och 

ledarna i sin tur kände stöttning från sina chefer för att arbeta med förbättringar. Det 

tillsammans med att det på företaget finns en separat avdelning som arbetar med internt 

förbättringsarbete vittnar om att det finns ett tydligt stöd även från högsta ledningen.  

 

Ledarna och medarbetarnas svar överensstämmer till stor grad när det kommer till vilka 

ledarskapsbeteenden som påverkar medarbetarens motivation. Medarbetarna har svarat att det 

viktigaste är att ledaren ger dem tid för förbättringsarbete, att ledaren stöttar arbetet, att 

ledaren visar att det är viktigt med förbättringsarbete, att ledaren följer upp arbetet och att den 

fungerar som ett bollplank. Ledarna har svarat att det viktigaste i deras beteende för att 

motivera medarbetarna är att skapa förutsättningar, delegera och följa upp arbetet. Samt att ge 

feedback, visa att förbättringsarbetet är viktigt, ge förtroende till medarbetarna och stötta i 

arbetet.  
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Medarbetarna menar att ledaren behöver ges tid för förbättringsarbetet vilket motsvarar 

ledarnas svar att möjliggöra för medarbetarna, även om möjliggörandet kan innehålla mycket 

mer än bara tid. Till exempel kan visualiseringen från förra avsnittet vara ett sätt att 

möjliggöra förbättringsarbetet. Ansvaret för förbättringsarbetet ligger hos de operativa 

cheferna eller hos den chef som kan möjliggöra resurser och befogenheter (Sörqvist, 2004; 

Yukl, 2012) vilket det gör på de avdelningar som studerats och där förbättringsarbetet har 

fungerat.  

 

Både ledarna och medarbetarna är överens om att uppföljning är ett viktigt 

ledarskapsbeteende för medarbetarnas motivation liksom redan diskuterats i föregående 

avsnitt. Att vara stöttande i förbättringsarbetet togs upp både av medarbetarna och ledarna och 

även att vara ett bollplank. Att stötta och vara bollplank bygger på att det finns en bra relation 

mellan ledaren och medarbetaren vilket tidigare forskning visar är en viktig faktor för 

motivationen hos medarbetaren (Bergman & Klefsjö, 2012; Lam et.al, 2015). Enligt 

undersökningen bör ledarna visa att förbättringsarbetet är viktigt för att medarbetarna ska bli 

motiverade. Att ge tid och möjliggöra förbättringsarbetet är ett sätt att visa att det är viktigt, 

liksom att stötta medarbetarna och vara konsekventa med uppföljningar av arbetet. Ett annat 

sätt att visa att förbättringsarbete är viktigt är att föregå med gott exempel genom att förbättra 

sina egna ledningsprocesser (Bergman & Klefsjö, 2012). Ledningsprocesserna är inte 

kartlagda i företaget och inte heller de processer där de operativa cheferna är involverade.  

 

Ledarna nämnde vikten av att delegera ansvar och befogenhet till medarbetarna som en av de 

viktigaste uppgifterna för dem och som tidigare nämnt är medarbetarnas deltagande, alltså att 

ledarna delegerar, en förutsättning för ett lyckat förbättringsarbete.   

6.4 Utmaningar med förbättringsarbete 

Ledarna i undersökningen lyfte svårigheterna med att driva ett förbättringsarbete vilket till 

stor del bottnade sig i bristande stöd och uppföljning uppifrån och bristande kunskap om 

förbättringsarbete. För att lyckas med ett förbättringsarbete behöver ledarna få relevant 

träning och ha stöd i ett ledningssystem som är anpassat efter förbättringsarbete (Noori, 

2015). Ledarna i undersökningen hade fått viss utbildning men menade att det skulle behövas 

kontinuerlig uppföljning och utveckling för att de på bästa sätt skulle kunna arbeta med 

förbättringar på sina respektive avdelningar. Om implementeringen av ett förbättringsarbete 

misslyckas kommer resultaten att utebli (Noori, 2015) och därför är ledarutvecklingen ett 

viktigt steg inför, under och efter en förbättringsinsats. 
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7. Slutsats 

Syftet med examensarbetet har varit att undersöka hur ledarna påverkar medarbetarna i ett 

förbättringsarbete med offensiv kvalitetsutveckling och hörnstensmodellen som grund. Målet 

har varit att kunna peka ut några konkreta ledarskapsbeteenden som har påverkat 

förbättringsarbetet positivt i den studerade organisationen.  

 

Syftet var: 

 Att undersöka hur ledarskapet kan påverka medarbetarnas delaktighet och motivation 

till ett ständigt förbättringsarbete i en organisation.  

 

Medarbetarnas motivation till förbättringsarbete 

 

I studien har ett antal faktorer och ledarskapsbeteenden som gynnar medarbetarnas delaktighet 

och motivation identifierats.  

 

Resultaten för faktorerna som påverkar medarbetarnas motivation skilde sig åt mellan 

medarbetarna och ledarna där medarbetarna fokuserade på faktorer som inte innefattade 

ledarens närvaro.  

 

 Ur studien kunde ett samband mellan delegering och medarbetarnas motivation till 

förbättringsarbete utläsas.  

 

 Medarbetarna uppgav att de motiverades av att hitta lösningar och att resultaten av 

förbättringsarbetet underlättar för dem i deras vardagliga arbete.  

 

 Medarbetarna motiverades även av att arbeta tvärfunktionellt och få ett ökat samarbete 

och en ökad förståelse för andra avdelningar, vilket inte har framkommit som en 

motivationsfaktor i teorin som ligger till grund för arbetet.  

 

 Ledarna uppgav synlighet, uppföljning och feedback som de faktorer de upplevde som 

mest motiverande för medarbetarnas arbete med förbättringar. 

 

Ledarskapsbeteenden som påverkar delaktighet och motivation 

Samtliga medarbetare kände stöd från sina chefer i förbättringsarbetet och samtliga chefer i 

förbättringsarbetet kände stöd från sina chefer. De chefer som benämns ledare i arbetet och är 

medarbetarnas närmaste chefer driver förbättringsarbetet och stöttar medarbetarna och följer 

upp i det dagliga arbetet. Cheferna på högre nivå, hela vägen upp i ledningen, är positiva och 

stöttar förbättringsarbetet men inte genom ett eget engagemang. Ansvaret ligger helt och 

hållet på de operativa cheferna som är närmast medarbetarna.  

Svaren från medarbetarna och ledarna överensstämmer till stor del i frågan om vilka 

ledarskapsbeteenden som påverkar medarbetarnas motivation positivt. 

 Undersökningen visade att något av de viktigaste för ledarna var att skapa 

förutsättningar för medarbetarna att arbeta med förbättringar. Medarbetarna betonade 

vikten av att ledarna gav dem tid till att arbeta med förbättringarna. 
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 Både ledarna och medarbetarna menade att uppföljning och stöttning var viktigt från 

ledaren. 

 

 Alla ledare i undersökningen var överens om att det är viktigt att delegera ansvar och 

befogenheter till medarbetarna i förbättringsarbetet vilket speglar vikten av att 

medarbetarna är delaktiga i förbättringsarbetet.  

 

 Relationen mellan ledaren och medarbetarna är viktig i förbättringsarbetet för att 

skapa bra förutsättningar. 

 

Sammanfattningsvis så stödjer undersökningen tidigare forskning som visar på att 

medarbetarnas delaktighet är en förutsättning för ett lyckat förbättringsarbete och att 

medarbetarnas motivation och ledarnas beteenden är avgörande för medarbetarnas 

delaktighet. Det som sticker ut från tidigare forskning var det faktum att medarbetarna kände 

sig motiverade av att arbeta tvärfunktionellt och få en bredare förståelse för organisationen 

och processerna. Ledarnas ansvar är att skapa förutsättningar, till stor del genom att frigöra 

tid, för förbättringsarbete, att stötta och ge feedback under arbetets gång och att löpande följa 

upp arbetet.  

Utmaningar med förbättringsarbete 

 De operativa cheferna som driver och stöttar förbättringsarbetet på avdelningarna 

känner stöd från sina chefer men saknar stöd i förbättringsarbetet.  

 

 Ledarna kände sig ensamma i förbättringsarbetet och föreslog en utbildning eller 

stöttning och uppföljning, från förbättringsavdelningen, för att på ett bättre sätt kunna 

bedriva förbättringsarbetet i verksamheten.  
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8. Diskussion  

En svårighet i arbetet med att titta på lyckade förbättringsarbeten är att definiera vad som 

faktiskt är ett lyckat förbättringsarbete. Många teorier menar att hela organisationen ska 

genomsyras av samma tänk och samma värderingar och ett ständigt förbättringsarbete. Bhasin 

& Burcher (2006) menar till exempel att gällande Lean ska det implementeras som en 

ledningsfilosofi och verksamheten ska använda sig av minst fem verktyg. Att det är att föredra 

är inte att förneka men i det här arbetet har ett lyckat förbättringsarbete definierats som ett 

fortsatt pågående förbättringsarbete där kulturen på avdelningen genomsyras av att hitta 

problem, lösa dem och lära av dem. Stöttningen finns i högsta ledningen men inte det 

engagemanget, hängivenheten eller kanske förståelsen som skulle behövas för att göra en 

kulturförändring i hela företaget.  

 

Alla deltagare i studien var måna om att förbättringsarbetet skulle fortsätta på deras 

avdelningar och flera nämnde också att det skulle vara en fördel om även andra avdelningar 

genomgick samma arbete. Det är ett tecken på en mognad hos deltagarna i studien och att de 

arbetar tvärfunktionellt och stöter på kollegor från andra avdelningar som inte har samma tänk 

eller samma kunskap om förbättringsarbete. Det är en bromskloss för utvecklingen av 

företagets interna processer vilket även borde ge effekt ut mot kund. 

 

Studien visar att stöttningen för att arbeta med förbättringar finns ända från högsta ledningen, 

men stöttningen är teoretisk snarare än praktisk. Ledarna i organisationen skulle behöva stöd i 

sitt arbete med förbättringar, ett praktiskt stöd där de själva fick en möjlighet att växa och lära 

sig mer om förbättringsarbete och hur detta bedrivs. Toyota är så klart ett unikt fall men om 

man tittar på hur Toyota Kata (Rother, 2013) fungerar med ett coachande ledarskap som går 

uppifrån hela vägen ner till medarbetarna så finns det otroligt stora fördelar att dra, inte bara 

genom att leda ett förbättringsarbete utan även för en bättre kännedom nerifrån och upp. 

Samordningen och samarbetet mellan de olika avdelningarna och de olika länderna, vilket är 

en av de största utmaningarna för organisationen idag, skulle också kunna stärkas av att varje 

chef var närvarande i problemlösning hos sina medarbetare på ett systematiskt sätt.   

 

Intervjuerna i studien gav en inblick i hur ledarna och medarbetarna tänkte kring förbättringar 

och även om avdelningarna i studien var utvalda på grund av att de fortfarande arbetar med 

förbättringar så bekräftade intervjuerna att både ledarna och medarbetarna hade ett 

förbättringstänk som genomsyrade deras dagliga arbete och inte var begränsat till en tavla 

eller ett specifikt förbättringsarbete. Det framkom också att själva förbättringsinsatsen var 

startskottet för deras arbete med förbättringar och deras förändring av tankesätt. När 

medarbetarna väl har börjat tänka i dessa banor av förbättringar är det troligtvis svårt att gå 

tillbaka. Ledarna skulle kunna ta bort tid och möjligheter att arbeta med förbättringar men det 

skulle med största sannolikhet leda till stort missnöje  i och med att medarbetarna skulle få 

mindre möjlighet att påverka sitt arbete.  

 

Resultatet av vilka ledarskapsbeteenden som påverkar medarbetarnas motivation var inte 

överraskande utan överensstämde med tidigare forskning. De operativa cheferna behöver leda 

arbetet, skapa förutsättningar, stötta och ge feedback under arbetets gång och följa upp 

arbetet. En viktig punkt är att ledarna tycker att arbetet är viktigt och att de ser det som en del 

av det dagliga arbetet och de vanliga arbetsuppgifterna. Så fort som det blir komplicerat att 

hålla igång arbete eller att ledarna tycker att är extra arbete som läggs på toppen av det 

”vanliga” så är det lätt att förbättringsarbetet blir bortprioriterat.  
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I inledningen diskuterades hur stor del av förbättringsinsatser som misslyckas trots att det är 

livsviktigt för företag och organisationer att arbeta med ständiga förbättringar. Att ledarskapet 

är en kritisk punkt för att lyckas med förbättringsarbetet verkar också vara en genomgående 

uppfattning i forskningen. Trots att denna kunskap är känd är det många organisationer som 

försöker gå genvägar, medvetet eller omedvetet, genom att inte använda förbättringsarbetet 

som en ledningsfilosofi och ge det stöd som är nödvändigt till sina ledare. Om man pratar 

ekonomiska kostnader och vinningar så känns det inte svårt att tro att man skulle få en snabb 

return of investment om hela företaget genomsyras av förbättringsarbete varje dag. En ledare 

kan inte driva det nödvändiga förbättringsarbetet på egen hand, men det går om man har en 

organisation och en ledning i ryggen. 

  

8.1 Förslag på fortsatt forskning 

Ett förslag på fortsatt forskning är att titta närmare på den introduktion, utbildning och 

stöttning ledare fått i fall som fungerat. Det skulle vara intressant att titta på en organisation 

som helt och hållet arbetar med ständiga förbättringar och hur programmet för deras ledare ser 

ut. Det skulle kunna bidra till att hjälpa andra organisationer med praktiska exempel på hur 

förbättringsarbete kan organiseras och samordnas på hög nivå och vilka ledarskapsbeteenden 

som fungerar och vad som valts bort. Svårigheterna att implementera Lean är stora men en av 

de stora framgångsfaktorerna är att satsa på ledarna.  

Ett annat förslag på fortsatt forskning är att titta på fall där implementeringen misslyckats 

även om viljan att arbeta med förbättringar fanns där. På så sätt skulle man kunna se vilka 

utmaningar som ledarna ställs inför eller vilka kompetenser som saknas hos ledare som inte 

lyckas skapa kontinuitet i förbättringsarbetet.  

 

8.2 Metoddiskussion 

Metoden med intervjuer fungerade bra för att svara på syftet med undersökningen. Det hade 

varit en fördel att testa intervjuguiden på några testpersoner först för att säkerställa att 

respondenterna uppfattade frågorna på det sätt som de skulle förmedlas och ha chansen att 

justera. Kanske hade syftet besvarat ännu tydligare om medarbetarna hade fått de frågor som 

ställdes i studien och ledarna istället hade fått berätta mer om vilken stöttning och utbildning 

de fått i själva förbättringsarbetet.  

 Det hade varit intressant att titta närmare på ledningen och deras tankar om förbättringsarbete 

för att ha en ännu bättre grund att stå på gällande organisationen.   

Reliabiliteten i undersökningen bygger på att genomförandet är konsekvent och dokumenterat 

så att en annan forskare kan göra om samma studie igen (Creswell, 2014). I denna studie 

valdes att inte nämna namn eller bransch på den studerade organisationen vilket till viss del 

sänker möjligheten för en annan forskare att replikera studien. Däremot är stegen i 

undersökningen och vilken typ av avdelningar som studien är gjord på tydligt beskrivet vilket 

stärker reliabiliteten och gör att samma intervjuer kan göras på motsvarande avdelningar i 

andra organisationer.  

Validiteten i det insamlade materialet bestäms av hur väl svaren överensstämmer med syftet 

med undersökningen (Creswell, 2014). Det insamlade materialet låg till grund för arbetet att 
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besvara syftet men kunde enligt tidigare diskussion om ytterligare anpassning i frågorna till 

ledarna besvarat syftet ännu bättre.  

Bedömningen är gjord att generaliserbarheten i materialet är stor därför att de studerade 

fenomenen inte är branschspecifika. Generaliserbarheten sträcker sig till lyckade 

förbättringsinsatser och kan inte användas till att förutsäga vad som brister i ett misslyckat 

förbättringsarbete.   
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Bilaga 1 – Brev till respondenter 

Hej XXX, 

Jag studerar en magisterutbildning i Kvalitets- och ledarskapsutveckling på Mittuniversitetet parallellt 

med mitt jobb här på TCNE. Inom ramen för min magisterutbildning ska jag skriva en 

magisteruppsats på temat “Ledarskapets påverkan på ständiga förbättringar”. Syftet är att ta reda på 

vad i ledarskapet som påverkar förbättringsarbetet positivt.  

Jag har i samråd med XXX (Tidigare medarbetare på förbättringsavdelningen) valt ut två 

förbättringsarbeten som är gjorda för mer än ett år sedan och där man fortfarande arbetar med 

förbättringar och hon har sedan rekommenderat personer att intervjua.  

Jag skulle gärna intervjua både dig och din chef/medarbetare för att få både ett medarbetar- och ett 

ledarperspektiv. Intervjun kommer att vara ca 30 minuter lång och handla om förbättringsarbete och 

ledarskap.  

Dina intervjusvar kommer att behandlas anonymt och varken namn eller avdelning kommer att 

anges i rapporten.  

Det är helt frivilligt att vara med i intervjun så det är bara att säga till om du inte känner dig bekväm 

att vara med. Säg även till om tiden inte passar så får vi hitta en annan! 

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor. 

 

Mvh Jenny Håkansson 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Medarbetare 

 
Ni har gjort ett förbättringsarbete på er avdelning, vill du berätta för mig hur det gick till? 
 
Hur länge sen var det? 
 
Och hur ser det ut idag? Arbetar ni fortfarande med förbättringsarbete?  
 
Vem leder det arbetet? 
 
Känner du att du är delaktig i förbättringsarbetet? Hur lyfter du problem? 
 
Vad är det som gör att ni har lyckats så väl med arbetet tror du? 
 
Känner du dig motiverad att arbeta med förbättringar? 
 
Hur har din chef arbetat eller stöttat arbetet med förbättringar? Under och efter? 
 

 
Ledare 
Ni har gjort ett förbättringsarbete på er avdelning, vill du berätta för mig hur det gick till? 
 
Hur länge sen var det? 
 
Och hur ser det ut idag? Arbetar ni fortfarande med förbättringsarbete?  
 
Vem leder det arbetet? 
 
Känner du att du är delaktig i förbättringsarbetet? Hur lyfter du problem? 
 
Vad är det som gör att ni har lyckats så väl med arbetet tror du? 
 
Känner du dig motiverad att arbeta med förbättringar? 
 
Hur har du som chef tänkt i förbättringsarbetet för att motivera dina medarbetare? 
 
Hur har din chef arbetat eller stöttat arbetet med förbättringar? Under och efter? 
 

 

 


