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Sammanfattning  
Ständiga förbättringar är något de flesta företag, oavsett bransch, säger att de 

arbetar med. Dock har branscherna olika förutsättningar när det gäller arbetet 

med ständiga förbättringar. Några branscher har verksamheter som är lättare att 

kontrollera då produktionen exempelvis sker på en och samma plats medan andra 

verksamheter har svårare att kontrollera verksamheten då produktionen bedrivs 

på flera olika, och ibland, tillfälliga platser. Syftet med denna studie har varit att 

studera hur företag i två olika branscher med olika förutsättningar kan arbeta för 

att skapa en förbättringskultur som engagerar medarbetarna i arbetet med 

ständiga förbättringar samt vilka faktorer i en företagskultur som möjliggör 

respektive hindrar arbetet med detta. För att genomföra detta utfördes två 

fallstudier hos två utvalda företag inom bygg- och produktionsbranschen. 

Datainsamlingen bestod av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 

yrkesarbetare. Databearbetningen utfördes med hjälp av släktskapsdiagram som 

skapades individuellt för de båda företagen. Likheter och skillnader hos de båda 

företagen analyserades för att svara på studiens frågeställning.  

 

Resultatet av studien visar att faktorer som hindrar respektive möjliggör en 

förbättringskultur har, för båda företagen i studien, tydliga kopplingar till 

tidigare kunskaper inom området. De identifierade faktorerna bestod av; 

Företaget, Kommunikation, Motivation, Medarbetarskap, Ledarskap, 

Delaktighet, Attityd. Dessa faktorer kan agera både hindrande respektive 

möjliggörande av förbättringsarbetet och har därmed stor betydelse för hur väl 

ett förbättringsarbete fungerar på en arbetsplats. Faktorerna kommunikation och 

delaktighet är två specifika områden som båda företagen i studien behöver arbeta 

mer med för att kunna skapa en stark förbättringskultur. 

 

 

 

Nyckelord: Förbättringskultur, Företagskultur, Offensiv kvalitetsutveckling, 

Ständiga förbättringar 
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Abstract 

Continuous improvements are something most companies, regardless of 

industry, say they work with. However, the industries have different conditions 

when it comes to work on continuous improvement. Some industries have 

businesses that are easier to control as, for example, when production takes place 

in one and the same place, while other businesses find it more difficult to control 

the business since they have production in several different places. The purpose 

of this study has been to study how companies in two different industries with 

different conditions can work in order to create an improvement culture that 

engages the employees in the work with continuous improvement and which 

factors in an organizational culture that enable or hinder the work with this. To 

do this, two case studies were carried out at two selected companies in the 

construction and production industry. The data collection consisted of qualitative 

semi-structured interviews with professional workers. The data processing was 

performed with the help of Släktskapsdiagram that were created individually for 

the two companies. Similarities and differences between the two companies 

were analyzed to answer the study's purpose. 

 

The result of the study shows that factors that prevent or enable an improvement 

culture, for both companies in the study, have clear links to previous knowledge 

in the field. The identified factors consisted of; Company, Communication, 

Motivation, Employee, Leadership, Participation, Attitude. These factors can act 

both as a hindrance and as a means of enhancing the improvement work and thus 

have great importance for how well an improvement work works in a workplace. 

The factors of communication participation are two specific areas that both the 

two companies in the study need to work more with to create a strong culture of 

improvement. 

 

 

 

Keywords: Organizational culture, continuous improvement, total quality 

management 
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1 Inledning 

Företag är i en ständig förändring med syftet att förbättra sig hela tiden för att 

kunna konkurrera mot andra företag på den föränderliga marknaden. Förmågan 

att utvecklas och ständigt förbättras har därmed blivit avgörande för 

organisationers överlevnad (Bergman & Klefsjö, 2012). Ständiga förbättringar 

är ett koncept som idag tillämpas i flera branscher och vars syfte är att hjälpa 

verksamheter att effektivisera den egna produktionen för att kunna bemöta krav 

från kunderna samt omvärlden (Sörqvist, 2004). I samband med ett ökat krav på 

att arbeta med ständiga förbättringar har flera modeller, filosofier och 

tillvägagångssätt formats. Exempel på dessa är: Hörnstensmodellen, TQM 

(Total Quality Management) och Lean. Gemensamt för dessa är att de bland 

annat grundar sig på ständiga förbättringar (Bergman & Klefsjö, 2012, 

Ljungberg & Larsson, 2012). Trots all forskning som finns gällande offensivt 

kvalitetsarbete och ständiga förbättringar är det många företag som misslyckas 

med bestående samt resultatgivande implementering (Bergman & Klefsjö, 

2012). Många gånger ser man att den misslyckade implementeringen beror på 

att man inte har tänkt tillräckligt mycket kring företagskulturen och dess 

inverkan på huruvida förändrings- och förbättringsarbetet blir lyckad eller ej. 

Vidare har man inte heller tänkt på om man hade behövt stötta den för att lyckas 

med förändringen (Lane, 2013).  

 

Vad är företagskultur kan man då undra? Kulturen i en organisation styrs av 

medarbetarnas övertygelse, beteende och värderingar. Kulturen inom en 

organisation anses på senare tid vara “det” som allt mer börjar påverka 

företagens prestation (Mungiu-Pupăzan, 2017). Detta innebär således att 

företagens mål, visioner, processer och förbättringsarbete måste accepteras av 

medarbetarna för att företagen ska kunna lyckas med ständiga förbättringar. Att 

skapa en förbättringskultur handlar om att få varje individ att känna ansvar för 

organisationens framgång. Genom det får man medarbetarna att engagera sig 

mer i att leda samt driva det egna kvalitetsarbetet gällande ständiga förbättringar 

och utvecklingen i hållbarhet, ekonomiska samt säkerhet- och arbetsmiljöfrågor 

(Westher, 2018). Engagemang måste således komma från alla i organisationen 

vare sig det är medarbetare, mellanchefer eller högsta ledningen (Caffyn, 1999). 

Swedish Quality Management Academy (SQMA) har identifierat de främsta 

utmaningarna som svenska organisationerna står inför gällande 

förbättringskultur de kommande fem åren (Westher, 2018). Bland dessa 

utmaningar som identifierats finns: “att utveckla en förbättringskultur i 

verksamheten” samt “att göra medarbetarna engagerade i förbättringsarbetet”. 
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SQMA har vidare även listat sex områden där behovet av ny kunskap är stort. 

Som nummer tre på denna lista ligger “hur utvecklar organisationer balansen 

mellan kultur och struktur för att nå framgång?” med perspektiv på den höga 

förändringstakt som finns i dagens samhälle (ibid). Den absolut största 

utmaningen är att lyfta det systematiska kvalitetsarbetet så att den inte bara är en 

del av periferin, som drivs av antingen kvalitetsspecialister eller ledning, utan att 

den blir en del av företagets värdering, image och inte minst dess kultur 

(Westher, 2018).  

 

En bransch som jobbat länge med förbättringsarbete i form av modellerna: Lean, 

Six Sigma, TQM m.fl. är produktionsindustrin. Faktum är att Lean härstammar 

från den japanska biltillverkaren Toyota (Liker, 2009). Toyota har arbetat med 

Lean i över 40 år och har genom sitt fokus på flöden, kundvärde, ständiga 

förbättringar och respekt för människan blivit enormt framgångsrika. Därmed är 

de idag en förebild som det talas mycket om (ibid). Under 90-talet började även 

svensk industri på grund av det hårda ekonomiska läget och tuffa konkurrensen 

på marknaden att experimentera med sina produktionsflöden, inspirerade av 

Toyota och Lean, för att minska kostnaderna och öka effektiviteten (Engström, 

1996).  Man tog även till sig Toyota budskapet om att “sätta människan i 

centrum” och likt Toyota försökte man skapa en mer demokratisk och 

medarbetarvänlig miljö där medarbetarna fick utrymme att vara innovativa, 

problemlösare och delaktiga i arbetet med förbättringar (Liker, 2009, Redher, 

1992). En annan bransch inom Sverige som på senare år har fokuserat mer på 

effektivisering i samband med dess betydande och snabba utveckling är 

byggbranschen. Utvecklingen inom branschen har medfört nya krav på nya 

arbetsmetoder med större fokus på minskat slöseri samt ökat kundvärde vilket 

medfört satsningar på konceptet Lean Construction (Hansson et al. 2017). För 

att kunna arbeta effektivt med dessa frågor har några av Sveriges större 

byggaktörer gemensamt startat ”Lean Forum Bygg” vars syfte är att identifiera 

utvecklingsbehov, genomföra utbildningar, hålla i seminarier samt konferenser 

inom ämnet Lean. (Lean forum bygg, 2019). Utmaningar i branschen gällande 

kvalitetsarbetet är att de program som idag finns för förbättringsarbete har sitt 

ursprung i den fasta industrin och är därmed inte är anpassad utefter hur en 

byggprocess ser ut (Hansson et al. 2017). I en byggprocess är det flertal aktörer 

som ska samverka tillsammans, vilket innebär att det på en och samma 

arbetsplats förekommer: olika företagskultur, aktörer med olika mål, personal 

som engageras tillfälligt, personal som inte får kompetensutveckling på ett 

långsiktigt sätt samt tillfälliga insatser med kort varighet (ibid). 
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1.1 Problemformulering 

Att utveckla förbättringskulturen i en verksamhet och att få medarbetarna 

engagerade i företagets förbättringsarbete är två av de större utmaningar som 

svenska organisationer står inför (Westher, 2018). Två svenska branscher som 

har arbetat olika länge med förbättringsarbete är byggbranschen och 

produktionsindustrin. Likt ovan beskrivet har dessa branscher olika 

förutsättningar när det kommer till förbättringsarbetet. Produktionsindustrin har 

en mer kontrollerad produktionsprocess där arbeten utförs på liknande sätt gång 

på gång och på samma arbetsplats. Byggbranschen har inte en lika kontrollerad 

produktionsprocess då arbetsplatsen förflyttas till olika områden som ska 

bebyggas vilket innebär att det är nya förutsättningarna på varje ny arbetsplats. 

Även om processerna i byggskedet ser likadan ut finns det på varje arbetsplats 

olika faktorer som påverkar processerna. Baserat på de olika förutsättningarna i 

de två branscherna har det varit intressant att studera två företag i respektive 

bransch utifrån de utmaningar som SQMA förutspår. Vidare är det av intresse 

att i denna studie även studera förbättringskulturen utifrån medarbetarnas 

perspektiv. Som tidigare nämnt ska en väl etablerad förbättringskultur 

genomsyra hela organisationen, från högsta ledningen ner till medarbetarna på 

golvet. Större förbättringsinitiativ och kvalitetssatsningar i form av Lean 

kommer oftast uppifrån i organisationen, men för att få bestående effekter 

behöver filosofin och attityden förändras genom hela kedjan (Bergman & 

Klefsjö, 2012). 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att studera hur byggbranschen och produktionsindustrin 

kan arbeta för att skapa en förbättringskultur som engagerar medarbetarna i 

arbetet med ständiga förbättringar samt vilka faktorer i en företagskultur som 

möjliggör respektive hindrar arbetet med detta.  

 

1.2.1 Frågeställning 

● Vilka faktorer i kulturen möjliggör respektive hindrar ett framgångsrikt 

förbättringsarbete? 

● På vilket sätt kan de olika branscherna arbeta för att skapa en 

förbättringskultur? 

 

1.2.2 Avgränsning 

För att kunna uppnå syftet har vi valt att djupare analysera två specifika företag 

som får representera de två branscherna.  
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2 Teori 

2.1 Offensiv kvalitetsutveckling 

Offensiv kvalitetsutveckling är ett helhetsbegrepp där en mängd olika 

förbättrings filosofier ingår på ett eller annat sätt, till exempel TQM och Toyotas 

Lean (Bergman & Klefsjö, 2012). I denna studie behandlas begreppen TQM, 

Lean och Six sigma som drivkrafter för ständiga förbättringar och därför 

kommer inga specifika gränsdragningar göras mellan begreppen. Offensiv 

kvalitetsutveckling innebär ett ständigt pågående arbete med att förbättra, stärka, 

utveckla eller förändra verksamhetens tjänster eller produkter, dess arbetssätt 

och processer, men även människorna och dess värderingar (Bergman & Klefsjö, 

2012, Lam, 2015). Syftet med offensiv kvalitetsutveckling är att “värderingar, 

arbetssätt och verktyg ska samverka för att nå högre kundtillfredsställelse med 

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

kvalitetsutvecklingens grundregel är “det finns alltid ett sätt att åstadkomma 

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

och Klefsjö (2012) tar i sin bok upp Hörnstensmodellen som en sammanfattning 

av viktigaste elementen i offensiv kvalitetsutveckling. Hörnstenarna i modellen 

är: Arbeta med processer, Basera beslut på fakta, Utveckla ett engagerat 

ledarskap, Skapa förutsättningar för delaktighet, Sätt kunderna i centrum och 

Arbeta ständigt med förbättringar, se figur 2.1 (Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

 
Figur 2.1 Hörnstensmodellen, (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 38) 

 

Hörnstenen ”skapa förutsättningar för delaktighet” innebär att skapa 

förutsättningar för medarbetarnas deltagande samt påverkan i beslut gällande 

förändrings- och förbättringsarbeten (Bergman & Klefsjö, 2012). Att skapa 

delaktighet har en betydande effekt på kvalitetsarbetet då det skapar en känsla 
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av ansvar, ger ökad motivation samt bidrar till bättre samverkan mellan olika 

funktioner på arbetsplatsen vilket kan ha en katalyserande effekt på förbättrings- 

och kvalitetsarbetet (Ljungström & Klefsjö, 2002). Känslan av att man behövs 

och bidrar till något större är viktigt för medarbetare. Viktiga nyckelord för 

delaktighet är kommunikation, delegation och utbildning (Bergman & Klefsjö, 

2012). Med ”utveckla ett engagerat ledarskap” menar man att ledarna ska ta hand 

om verksamheten genom att utveckla och motivera medarbetarna, skapa 

strategier och mål med ett långsiktigt perspektiv men även se till de ekonomiska 

resultaten är tillfredsställande (Bergman & Klefsjö, 2012). Vidare är det viktigt 

att ledarskapet är trovärdigt och skapar en tydlig riktning för verksamheten samt 

skapar goda förutsättningar för medarbetarna att utföra sitt arbete på bästa sätt. 

Det är även viktigt att ledningen själva visar ett intresse för kvalitet och 

kvalitetsutveckling (Ljungström & Klefsjö, 2002). Att ”arbeta ständigt med 

förbättringar” är en viktig hörnsten i offensiv kvalitetsutveckling vilket kan 

stärkas av det författarna Bergman och Klefsjö säger: “Den som slutar att bli 

bättre slutar snart att vara bra” (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 46). För att lyckas 

med att hörnstenen ”arbeta ständigt med förbättringar” behövs engagerade 

ledare som motiverar och får sina medarbetare delaktiga i förbättringsarbetet 

(Ljungström & Klefsjö, 2002).  

 

2.2 Ständiga förbättringar 

Ständiga förbättringar eller “att arbeta ständigt med förbättringar” som Bergman 

och Klefsjö (2012) kallar det i hörnstensmodellen innebär att det ständigt ska 

pågå ett arbete för att förbättra en produkt, tjänst, process eller andra viktiga 

element i verksamheten. Det räcker oftast inte med särskilda förbättringsinsatser 

utan för att få genomslag av förbättringsarbetet måste arbetet med det i princip 

ske dagligen, d.v.s. vara en del av det dagliga arbetet (Bergman & Klefsjö, 2012). 

Att utvecklas och vara anpassningsbar till den förändrade marknaden är en viktig 

överlevnads attribut för företag idag (Lam, 2015). Det är därför arbetet med 

ständiga förbättringar en av de viktigaste beståndsdelarna i framgångsrika 

företag (ibid). Begreppet förbättring innebär enligt Sörqvist (2004) att man tar 

sig från en nivå till en ny bättre nivå genom att lösa brister eller problem. Den 

nya nivån kan innebära en förbättring rent resultatmässig eller attitydmässigt 

(Sörqvist, 2004). Resultatmässiga förbättringar kan ses som yttre förbättringar 

som är mer tekniskt inriktade och består av direkta lösningar på problem via nya 

arbetssätt, förändringar av maskiner eller nya hjälpmedel. En attitydmässig 

förbättring innebär att vanor, känslor, tankesätt eller beteenden hos 

medarbetarna eller ledning förändras. Attitydmässiga förbättringar kommer från 
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en inre förändringsprocess (ibid). Enligt Sörqvist (2004) är attitydmässiga 

resultat nödvändiga för ett lyckat och bestående förbättringsarbete. Detta går 

även i linje med Likers (2009) åsikt om att lyckat förbättringsarbete är beroende 

av att det att finns en kultur på företaget där varje problem, oavsett hur litet, är 

värt att lyftas eftersom det är en källa till förbättring.  

 

2.2.1 Förbättringsarbetets mognadsfaser 

För att kunna lyckas med ständiga förbättringar är det viktigt att företag som vill 

arbeta med förbättringar strävar efter att uppnå en mogen arbetsgång 

(McCormack et al. 2009). Förbättringsarbetets utveckling i ett företaget kan 

beskrivas med fem mognadsfaser: Slummer fasen, Uppvaknande fasen, 

Trevande fasen, Förändringsfasen och Mognadsfasen (Sörqvist, 2004). Första 

fasen som är ”slummer fasen” innebär att företag inte har någon direkt intresse 

för att arbeta med kvalitet (Sörqvist, 2004). I den andra fasen ”uppvaknande 

fasen” har företaget upptäckt brister i hur organisationen utför arbetsmoment 

vilket får ledningen att inse att de behöver arbeta med förbättringar (Sörqvist, 

2004). Detta leder till den tredje fasen som är ”trevande fasen.” Företaget 

påbörjar arbetet med olika satsningar på kvalitetsarbetet genom 

förbättringsprogram. Dock saknar man kunskaper och erfarenheter för att kunna 

bedriva ett sådant program därmed väljer man oftast koncept som för tillfället är 

“populära” utan att analysera deras tillämpbarhet i den egna organisationen 

(ibid).  På den fjärde fasen ”förändringsfasen” uppstår krav på resultat i samband 

med de satsningarna på förbättringsarbetet i föregående fas (Sörqvist, 2004). Nu 

har företagen lyckats samla på sig kunskap från tredje fasen och man börjar 

fokusera mer på förbättringsarbetet, genomförandet och åtgärder (ibid). Sista 

fasen som är ”mognadsfasen” innebär att arbetet med förbättringar inom kvalitet 

och verksamhetsutveckling har blivit en naturlig del av det vardagliga arbetet 

(Sörqvist, 2004). Förbättringsarbetet leds av en ambitiös och engagerad ledning 

och alla medarbetare deltar aktivt i arbetet. I samband med denna fas uppnår man 

resultat och dessa redovisas (ibid).  

 

Organisationer med högre mognadsnivå är effektivare, har en förbättrad förmåga 

att definiera mål och förbättringar samt har ett arbetssätt för att uppnå dessa, 

vilket är väsentligt i strävan efter ständiga förbättringar (McCormack et al. 

2009). Företag som når den sitta fasen ”mognadsfasen” kan således sägas arbeta 

aktivt och strukturerat med ständiga förbättringar. Arbetet med ständiga 

förbättringar i är alltså en del av det dagliga arbetet och företagskulturen 

(Sörqvist, 2004). 
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2.2.2 Den lärande organisationen 

Ständiga förbättringar och förbättringsarbetets mognadsfaser har starka 

kopplingar till lärandet, d.v.s till den lärande organisationen (Bergman & 

Klefsjö, 2012). “En lärande organisation är en organisation med förmåga att 

skapa, anskaffa och sprida kunskap samt förmåga att anpassa sitt beteende efter 

ny kunskap och nya insikter” enligt Garvin (1993 i Bergman & Klefsjö, 2012, 

s.414). För att bli en lärande organisation behöver man arbeta med personligt 

växande och lärande, alltså med ”personligt mästerskap” (Bergman & Klefsjö, 

2012). Varje individ i en organisation behöver ha viljan att lära sig men ska även 

få möjligheten till en personlig utveckling. Organisationer lär sig och utvecklas 

genom att deras medarbetare lär sig och utvecklas, det är därför man behöver 

arbeta med att ”lära tillsammans” (ibid). Först när kunskapen blir gemensam kan 

den tillämpas på ett effektivt sätt i organisationen. För att lättare kunna påverka 

hur organisationen och individen tolkar verkligheten behöver de ”mentala 

modellerna” medvetandegöras mer (Bergman & Klefsjö, 2012). Med mental 

modell avses förutfattade meningar som styr vårt beteende och tolkning av 

händelser.  Det finns en risk att händelser inte tolkas objektivt på grund av redan 

förutfattade meningar, d.v.s att man redan tro sig veta de bakomliggande 

orsakerna (Bergman & Klefsjö, 2012). Genom att arbeta fram en ”gemensam 

vision” som alla individer i organisationen är med och tar fram skapar man 

samhörighet och nya sätt att tänka för att tillsammans uppnå den gemensamma 

visionen (ibid).  

 

En annan viktig del i en lärande organisation är ”systemtänk”. Förändringar som 

görs i en del av verksamhetens processer kan få en negativ påverkan på andra 

delar. Bristande systemtänk och suboptimering kan skapa negativ påverkan på 

systemet som helhet och därför bidra till att tänkt förbättringsarbete snarare 

motverkar den gemensamma visionen än bidrar till dess möjliggörande 

(Bergman & Klefsjö, 2012). Betydelsen personligt mästerskap, lära tillsammans, 

den mentala modellen, gemensam vision och systemtänk i lärande organisationer 

stärks ytterligare av Garvin (1993) som menar att lärande organisationer är 

duktiga på att dra lärdom från historik, erfarenheter och topprestationer som 

sedan sprids vidare i organisationen. Vidare är dessa organisationer även duktiga 

på att systematiskt arbeta med problemlösning och förbättringsarbete samtidigt 

som de är öppna för nya tankesätt (ibid). Dessa element återfinns också i offensiv 

kvalitetsutveckling och i Bergman och Klefsjös (2012) hörnstenmodell genom 

bland annat basera beslut på fakta, skapa delaktighet, arbeta med processerna 

och förbättringar (Bergman & Klefsjö, 2012). 
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2.3 Ledarskap  

Förändringar i en redan etablerad företagskultur är något som kräver åtgärder, 

kraftfulla sådana, samt tålamod (Ljungberg & Larsson, 2012). Detta för att 

medarbetare är vana vid att arbeta på ett visst sätt och när det sker förändringar 

där nya värderingar samt attityder ska implementeras kan motstånd uppstå. Ett 

framgångsrikt förbättringsarbete är beroende av ledarens engagemang och 

intresse för medarbetaren och företaget (Bergman & Klefsjö, 2012). 

Tillsammans med sina medarbetare ska ledaren skapa en vision för företaget. 

Genom visionen skapas organisationens färdriktning i samband med 

förbättringsarbetet ska (Bergman & Klefsjö, 2012). För att kunna lyckas faller 

mycket på ledarens förmåga att kommunicera och motivera medarbetarna till 

vad de nya implementeringarna kommer att leda till (Ljungberg & Larsson, 

2012). Ledaren ska motivera och leda sina medarbetare i dess arbete. Detta ska 

ledaren genomföra samtidigt som den ska kunna bemöta de krav och 

förväntningar medarbetare har på dess ledarskap (Bergman & Klefsjö, 2012). 

För att kunna motivera och engagera medarbetarna bör ledaren vara en bra 

kommunikatör då en bra retorik har en central roll i det framgångsrika 

förändrings- och förbättringsarbetet (Bergman & Klefsjö, 2012). Varför ledaren 

ska kunna kommunicera och använda en bra retorik är för att det är genom dessa 

verktyg som ledaren förklarar hur förbättringsarbetet kommer att genomföras 

(Runebjörk & Wendleby, 2013). Att vara prestigelös är också en viktig egenskap 

hos ledare som vill motivera sina medarbetare (Lloyd 2005). Prestigelösa ledare 

som står bakom sina medarbetare och stöttar dem snarare än dominerar har visat 

sig motivera moderna medarbetarna som idag kräver frihet och inflytande över 

arbetet vilket (ibid).  

 

Ledarens påverkan på företagskulturen kan kategorisera i två grupper med olika 

metoder. Den första gruppen och dess metod är att ledarens åtgärder är direkta. 

Den andra gruppens metod är att förändra eller skapa system och kultur. Ledaren 

får en stark påverkan på kulturen om hen lyckas med att arbeta med båda dessa 

två grupper samtidigt (Yukl, 2012). Vision, långsiktiga mål och strategier är 

samtliga ledarens sätt att kommunicera sina värderingar. Beskrivningar i skriftlig 

form kan ses som komplettering till dessa men om de inte stöds av ledarens 

beslut och handlingar kommer de att få en låg trovärdighet (Yukl, 2012). Ett sätt 

för ledningen att lyfta fram sina värderingar och bild på vad som är rätt agerande 

kan ske exempelvis genom introduktionsprogram där nya medarbetare 

socialiseras samtidigt som de lär sig den nya organisation och dess kultur. 

Program för utbildningar anpassade för medarbetarna och dess kunskaper kan 

även de användas som för att lära ut om organisationens ideologi (Yukl, 2012). 
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2.4 Medarbetare, Delaktighet och Motivation 

Genom motiverade medarbetare som trivs på arbetet ökar organisationer sina 

förutsättningar och chanser till en lyckad förbättringsarbete (Daulatram, 2003). 

Ledarskapet har en betydande del i medarbetarnas engagemang och delaktighet 

i ett förbättringsarbete (ibid). Men det krävs mer för att få medarbetarna att bidra 

till förbättringsarbetet. De måste känna samhörighet till företaget, de ska vara 

tillfredsställda med sitt arbete, med arbetsmiljön och med möjligheten till 

utveckling och de ska se organisationen som platt (Daulatram, 2003, Bergman 

& Klefsjö, 2012). De ska även känna en delaktighet i förändringar och 

förbättringar som sker inom företaget (Bergman & Klefsjö, 2012). Day (2000) 

talar om en stark koppling mellan delaktighet och medarbetarens motivation som 

i sin tur påverkar medarbetarens förmåga att arbeta mot uppsatta mål. 

Motivationen påverkar även medarbetarens förmåga att arbeta kvalitativt, på ett 

lärande sätt och på ett sätt där de tar till sig nya tankesätt (ibid). Attityd, 

beteenden och upplevelser har en stor betydelse i huruvida ett förbättringsarbete 

blir lyckad (Sörqvist, 2004). Många av försöken till förbättringar misslyckas när 

ledningen inte driver frågor som för medarbetarna känns relevant eller när det 

uppstår motstånd från medarbetarna mot planerade förändringarna (Sörqvist, 

2004). Vad är attityd då kan man undra? Attityd är en emotionell inställning som 

är svår att ändra eftersom det är något som är inlärt under en längre tid (Sörqvist, 

2004). Vidare innehar attityd tre viktiga beståndsdelar vilka är: kunskap, känsla 

och handlingsberedskap (Sörqvist, 2004). Kunskap är något man får från tidigare 

erfarenheter eller från något man läser eller hör talas om. Känsla påverkar hur 

medarbetarna ställer sig till händelser (Sörqvist, 2004). Om en förändring talar 

emot ens egna attityd uppfattas den därmed som hotande. Det är därför just den 

känslomässiga delen är svårast att ändra (ibid). 

 

2.5 Företagskultur och Förbättringskultur 

En förbättringskultur kan kort beskrivas som en företagskultur som stödjer 

arbetet med ständiga förbättringar där förbättringstänket har blivit en del i 

företagets själ (Westher, 2018). En företagskultur utgörs av värderingar och 

normer, det vill säga av det som anses vara viktigt och socialt acceptabelt inom 

verksamheten (Chatman, 2003). Normerna påverkar hur medarbetarna uppfattar 

och samarbetar med varandra. Tillsammans med värderingarna formar de 

medarbetarna och påverkar valen de gör, hur de väljer att lösa problem och hur 

de fattar beslut. Företagskulturen påverkar med andra ord starkt det dagliga 

arbetet och förbättringsarbetet eftersom kulturen med de oskrivna reglerna 

påverkar medarbetarnas attityder och beteenden och guider de i en given riktning 
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genom att påverka vad som är socialt acceptabelt (Chatman, 2003). Normerna 

skiljer sig från regler och formell styrning på arbetsplatsen då normerna inte är 

uttalade utan underförstådda. För att skapa ett önskat beteende kan man inte 

heller förlita sig på formell styrning då kulturen har visat sig vara mer kraftfull 

än till exempel ekonomiska belöningar, formella varningar och den fysiska 

arbetsplatsen som sådan (ibid). Chatman (2003) resonemang kan kopplas till 

förbättringsarbete genom Lane (2013) som menar att det finns tre nyckelproblem 

som gör att företag misslyckas med Lean-filosofin och ständiga förbättringar. 

Dessa tre nyckelproblem består av brister i att förklara varför det är viktigt med 

ständiga förbättringar och att koppla det till verksamhetens visioner och mål. 

Ledningen styr sina medarbetare istället för att leda dem, och slutligen så har 

ledningen inte tagit hänsyn till att det krävs en förändring i kulturen (Lane, 

2003). 

 

Alla förändringar påverkar företagskulturen och medarbetarnas attityder på ett 

eller annat sätt och därför är det viktigt att ta hänsyn till även den aspekten vid 

förbättringsarbete som ofta innebär förändringar (Sörqvist, 2004).  Bortser man 

från detta är risken att den kultur som bildas blir osund, fragmenterad eller 

differentierad (Ingelsson & Snyder, 2014). En fragmenterad kultur innebär att 

det finns flera informella subkulturer med egna normer och värderingar, där 

vissa subkulturer stödjer och andra motarbetar företagets vägval. Den 

differentierade kulturen består också av subkulturer med bristande samförstånd 

och med avsikt att skapa motstånd genom utveckling av egna system, 

värderingar och normer som inte överensstämmer med företagets värderingar 

(ibid). Det man vill sträva efter är en integrerad kultur, d.v.s en kultur som 

präglas av ett gemensamt språk, symboler och delade berättelser som stödjer 

företagets arbete för att uppnå sina visioner, mål, förbättras och utvecklas (ibid) 

 

En sund kultur har inslag av goda och ärliga relationer där medarbetarna bryr sig 

om varandra oavsett vilken formell nivå i företaget som man arbetar på (Ekstam, 

2000). Det är avgörande att medarbetarna trivs på arbetet och känner tillhörighet 

till företaget. Den anställdes känsla av tillhörighet och förtroende för företaget 

hänger också ihop med den psykosociala arbetsmiljön. Kort kan man säga att 

kulturen är en bidragande faktor till arbetsmiljön på företaget då den påverkar 

medarbetarnas trivsel, psykosociala arbetsmiljö och dessutom påverkar 

företagets förmåga att arbeta med förbättringar (ibid). En sak är klar, en kultur 

kommer alltid att formas på arbetsplatsen. Frågan är bara om kulturen som 

formats bidrar eller hindrar verksamhetens prestation och utveckling. 

Företagskulturen är för betydande för att lämnas till slumpen och det är ledarna 
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som har den primära rollen att skapa och vidhålla en kultur som stödjer 

verksamheten och motiverar medarbetarna (Chatman, 2003). Kulturen 

“fungerar” när den är tydlig, konsekvent och omfattande (ibid). 

 

3 Metod 

3.1 Vetenskapligt metodik 

3.1.1 Vetenskaplig positionering 

Inom forskning finns två typer av relationer mellan teori och forskning nämligen 

deduktiv- och induktiv (Bryman, 2011). En deduktiv positionering innebär att 

man utgår från en teori, forskningsfråga eller hypotes med avsikt att bevisa eller 

motbevisa den (Creswell, 2018). Deduktion används oftast i kvantitativa studier 

där variabler observeras eller mäts objektivt genom att använda instrument. 

Variablerna har ett definierat och förutsägbart samband och används sedan för 

att bevisa eller motbevisa hypotesen eller teorin (ibid). En induktiv positionering 

innebär att forskaren börjar med att samla data kring ett givet fenomen. 

Forskaren analyserar sedan data för att hitta mönster, generaliserbarheten, 

slutsatser eller nya teorier med tidigare forskning som bakgrund (Creswell, 

2018). 

 

Författarna har i denna studie valt att ta en induktiv positionering. Syftet med 

studien är att studera fenomenet förbättringskultur hos två företag i två olika 

branscher. Författarna har valt att studera syftet genom två öppna 

frågeställningar utan en sedan innan given hypotes. Det studerade fenomenet, 

kulturen, undersöks för att sedan se hur det förhåller sig till tidigare teori inom 

om ämnet.  

 

3.1.2 Vetenskapligt grundinriktning 

Det finns tre vetenskapliga grund inriktningar och dessa är kvalitativ, kvantitativ 

och Mixed-methods. Den sistnämnda av inriktningarna är en mix av de två 

tidigare tillvägagångssätten (Creswell, 2018). Kvantitativ forskning kan 

betraktas som en forskningsstrategi som betonar kvantifiering när det gäller 

insamling och analys av data (Bryman, 2011). Kvalitativ forskning lägger mer 

vikt vid ord, vad som sägs, snarare än att kvantifiera data, vilket ställer högre 

krav på forskaren som behöver motivera och redogöra för studiens trovärdighet 

och generaliserbarhet (ibid). Mixed-methods är fortfarande en relativt okänd 

forskningsmetodik och involverar både kvalitativ och kvantitativ datainsamling 

som antingen analyseras separat eller integrerat för att svara på forskningsfrågan 

(Creswell, 2018).  
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För att kunna studera de studiens två öppna frågeställningar valde författarna en 

kvalitativ inriktning på studien. Detta för att kunna samla in data från ett fåtal 

öppna och djupgående intervjuer, relevanta för frågeställningen. Den kvalitativa 

informationen används sedan för att skapa en djupgående förståelse över vilka 

underliggande faktorer som påverkar frågeställningarna. 

 

3.1.3 Vetenskaplig ideal 

Positivism är när naturvetenskapliga metoder används för att studera den sociala 

verkligheten (Bryman, 2011). Positivism ställer stränga krav på faktaunderlaget 

och dess objektivitet. Det vetenskapliga arbetet ska kunna kontrolleras genom 

mätning och bygga på logiska iakttagelser av verkligheten. Positivism inrymmer 

i och med det inte så många infallsvinklar vilket kan medföra att datainsamlingen 

upplevs som ytlig (ibid).  Hermeneutik har ett tolkande förhållningssätt och 

syftar till att skapa förståelse för ett socialt fenomen eller mänskligt beteende 

(Bryman, 2011). Det hermeneutiska idealet kallas ibland även för 

“tolkningsperspektiv”. I hermeneutiken används den teoretiska referensramen 

för att tolka människors handlingar och synsätt utifrån det sociala 

sammanhanget. Hermeneutiken inrymmer på så vis fler infallsvinklar är 

positivismen som tolkar det objektiva datat snarare än ser till helheten och de 

bakomliggande orsakerna (ibid). I denna studie har författarna valt ett 

hermeneutiskt ideal då detta ger större frihet och möjlighet till olika 

infallsvinklar. Studien bygger på tolkningar från empiriska data framtaget 

genom öppna intervjuer för att förstå kulturen på arbetsplatsen och vilka faktorer 

som påverkar denna, med den teoretiska referensramen som stöd.  

 

3.1.4 Forskningsdesign 

Vanligt vid kvalitativa forskning är användandet av fallstudier (Backman, 2016). 

Fallstudier lämpar sig särskilt bra när man vill förklara eller beskriva ett visst 

fenomen eller belysa unika drag hos specifika fall (Yin, 2012, Bryman, 2011). 

Enligt Bryman (2011) är en fallstudie när ett specifikt “fall” studeras. Ett fall kan 

vara till exempel en specifik händelse, person eller organisation och lämpar sig 

när man vill göra en intensiv och detaljerad granskning av fallet genom bland 

annat kvalitativa metoder så som observationer eller intervjuer (ibid). Enligt 

Bryman (2011) är det även fallet som skall stå i fokus för att få kallas fallstudie. 

Fallstudier behöver inte heller begränsas till enbart ett fall utan flera fall kan ingå 

i samma studie (Backman, 2016). I denna studie är det fenomenet 

förbättringskultur som står i fokus för att kunna svara på studiens frågeställning. 

Därmed kan, enligt Yin (2012) och Bryman (2011), denna studie anses utgöra 

en fallstudie. När en fallstudie inledas formuleras först ett forskningsproblem 
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eller en frågeställning inom ett område (Backman, 2016).  I detta fall utgörs 

området av förståelse för fenomenet förbättringskultur. Nästa steg är att välja 

analysenheten var vid problemet skall studeras (Backman, 2016). Detta kan till 

exempel vara en specifik grupp eller organisation (ibid). I detta fall utgörs 

analysenheten av de två branscherna bygg- och produktionsindustrin. Nästa steg 

utgörs av att välja det konkreta fallet som skall studeras för att ge svar på 

frågeställningen (Backman, 2016). I denna studie har två företag valts ut för att 

utgöra de specifika fallen till fallstudien. Utöver identifiering av de specifika 

fallen kan forskaren också välja att göra en holistisk eller inbäddad fallstudie 

(Yin, 2012). Den holistiska fallstudien tittar på helheten, till exempel 

organisation som helhet medan den inbäddade fokuserar på några enstaka 

medarbetare (Yin, 2012). Denna studie har ett inbäddat tillvägagångssätt då 

några enstaka medarbetare intervjuas från respektive företag, fall. 

 

3.2 Bransch Representanter 

För att kunna se skillnad och likheter mellan de två branscherna genomföras en 

fallstudie hos två specifika företag som representera de olika branscherna i denna 

studie. 

 

3.2.1 Byggföretaget 

Företaget ett av de största byggföretagen i Sverige kommer att utgöra 

byggbranschens representant i denna studie. Företaget bedriver ett aktivt arbete 

med förbättringar och nominerades till Årets Leanbyggare 2017 (Lean forum 

bygg, 2017). Företagets värderingar ser företaget som själva ryggraden i 

företagets sätt att verka (Företagets hemsida, 2019). Dessa anses utgöra en 

kompass både för interna och externa kunder. Värderingarna som företaget har 

är: Ärlighet, Respekt, Tillit och Framåtanda (ibid). 

 

3.2.2  Produktionsföretaget 

Företaget är ett litet men mycket framgångsrikt produktionsföretag, som ingår i 

en större försäljningsorganisation (Företagets hemsida, 2019). 

Produktionsföretaget är idag ensamma i världen om att producera en unik 

lösning som är används för att säkra skruvar och se till att de inte kan vibrera lös. 

Produktionsföretaget har en code of conduct som lärs ut till medarbetarna och 

som även finns uppsatt på väggarna i korridorerna. Koden innehåller företagets 

vision och uppdrags tillsammans med ställningstaganden kring ett fåtal 

ståndpunkter och värdeord såsom “Respect for the individual”, 
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“Communication” och “Environment and Safety”. (Code of Conduct 2018-06, 

tillhandahållen av Produktionschef 2019-03-21) 

 

“Our vision is to be the trusted global partner in optimization of bolted 

connections, Our mission is to safeguard human lives and customer 

investments.” (Produktionschef, 2019-03-21) 

 

3.3 Datainsamling  

3.3.1 Semistrukturerade intervjuer 

En vanlig kvalitativ datainsamlingsmetod är semistrukturerade intervjuer 

(Bryman, 2012). Vid semistrukturerade intervjuer använder sig forskaren av en 

lista över förhållandevis specifika faktorer som forskaren vill beröra under 

intervjun, en så kallad intervjuguide. Frågorna är öppna och behöver inte komma 

i en specifik ordning under intervjun utan intervjuobjektet lämnas frihet att 

utforma sitt svar på eget sätt (ibid). Frågor som inte ingår i intervjumallen kan 

också ställas för att fördjupa något som intervjuobjektet sagt. I stort kommer 

dock frågorna att ställas som formulerade i intervjumallen. Intervjuprocessen 

blir med denna metod relativt flexibel. Denna typen av intervjumetod ger 

intervjuobjektet möjlighet att tolka frågorna utefter vad denne upplever vara 

viktigt och vad den vill berätta om (ibid). Om forskaren inleder sin kvalitativa 

forskning med ett relativt tydligt fokus och vill ha förhållandevis jämförbara svar 

mellan olika intervjuobjekt eller studiefall lämpar sig semistrukturerade 

intervjuer (ibid).  

 

För denna studie valdes semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod 

då det huvudsakliga temat är relativt specifikt, nämligen förbättringskulturer hos 

två företag. Eftersom kultur är en subjektiv upplevelse hos personen lämpar sig 

en öppen intervjumetodik som ger intervjuobjektet stor frihet att uttrycka vad 

som är av personlig vikt. Då materialet från intervjuerna ska användas i en 

gemensam analys och även gå att jämföra lämpar sig semistrukturerade 

intervjuer.  

 

3.3.2 Intervjumall  

Vid framtagandet av en intervjumall för intervjuer är det viktigt att man tar fram 

riktlinjer på hur intervjuerna ska ske. Antalet frågor som ska ställas 

rekommenderas vara mellan 5 till 10, givetvis kan det vara färre eller fler 

(Creswell, 2018). Första frågan ska vara en så kallad ”ice breaker” där 
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intervjuobjekten får bland annat berätta om sin roll, erfarenheter och upplevelser 

av arbetssituationen (ibid). Därefter kan man börja ställa andra frågorna till 

intervjuobjekten. Formuleringarna av frågorna bör inte vara för specifika eller 

ledande på så sätt att de hindrar intervjuobjektens egna idéer och synsätt 

(Bryman, 2011). Vidare ska även språket anpassas så att de är enkla att förstå. 

För att kunna få fram mer information från intervjuobjekten kan den som leder 

intervjun förbereda stöttande meningar likt: berätta gärna lite mer, kan du ge lite 

mer detaljer samt kan du förklara lite mer ingående hur du menar (ibid). Under 

intervjun ska den som leder intervjun spela in eller anteckna det som sägs, oftast 

rekommenderas båda då en inspelning ibland kan förloras (Cresswell, 2018).  

 

Vid framtagandet av studiens intervjumall diskuterade författarna vad de ville 

beröra under intervjun utifrån frågeställningarna och teorin och lämpliga frågor 

togs fram. Efter detta valdes två inledande frågor för att få intervjuobjekten 

trygga och för att kunna påbörja en diskussion. De inledande frågorna var “Hur 

länge har du arbetat på företaget?” och ”Kan du berätta lite om ditt arbete? (vad 

du gör, hur du trivs och vad du tycker är roligt)”. Två öppna intervjufrågor valdes 

sedan vars syfte är att i analysen ge svar på studiens frågeställningar. De öppna 

frågorna var “Kan du berätta om hur ni arbetar med utvecklingsarbete och 

förbättringar? och ”Hur skulle du vilja att ni på företaget arbetade med 

utveckling och förbättring för att du ska känna dig engagerad?”. Som 

komplement till intervjufrågorna finns stödfrågor indelade efter 

beröringsområden. Stödfrågronas syftet har varit att driva intervjun för att ge den 

information som författarna är ute efter utan att leda intervjuobjekten för mycket. 

Frågorna sammanfattades i en intervjumall, se bilaga A.  

 

3.3.3 Urval av intervjuobjekt  

Inför ett urval av studieobjekt eller intervjuobjekt skapas karaktäristiska kriterier 

såsom kön, ålder, utbildning med flera (Backman, 2016).  Kriterierna skall vara 

relevanta för den frågeställning som skall besvaras för att ge riktlinjer för urvalet. 

Dessa riktlinjer används sedan som stöd för att välja ut en relevant urvalsgrupp 

för studiens syfte. Ibland används även en omvänd strategi där man listar 

kriterier som avgör vilka som inte skall ingå i en urvalsgrupp (ibid). Ibland kan 

forskare bli “tvingade” att nöja sig med ett bekvämlighetsurval av intervjuobjekt 

på grund av restriktioner där till exempel företag tillgodoser forskaren med 

intervjuobjekt (Bryman, 2011). Viktigt i kvalitativa studier är att forskaren är 

transparent med hur urvalet av intervjuobjekt skett (ibid). 
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Urvalskriterierna för intervjuobjekten i denna studie var att de har arbetat mer 

än tre år men mindre än tio år på företaget och att de är verksamma i den dagliga 

verksamheten. Syftet med kriteriet för antal arbetade år inom företaget var för 

att få fram information om erfarenheter av förbättringsarbete samt upplevelsen 

av kulturen inom en organisation från arbetstagare som har arbetat mindre antal 

år inom företaget kontra arbetstagare som har arbetat i flera antal år. De som har 

arbetet mindre antal år är med stor sannolikhet inte lika formad av “rådande 

kultur” som de med flera arbetade år. Vidare har syftet med att intervjua 

arbetstagare från den dagliga verksamheten varit att få en inblick i hur de som 

arbetar ute på ”site” d.v.s i produktion upplever förbättringsarbetet inom 

organisationen.  Detta innebar således att tre yrkesarbetare från byggföretaget 

respektive tre produktionspersonal från produktionsföretaget intervjuades då det 

är dessa som arbetar dagligen på site. Antalet intervjuer var satt till tre per 

organisation. Författarna delade upp intervjuerna på så sätt att författarna fick 

intervjua tre arbetstagare var, tre från byggföretaget och tre från 

produktionsföretaget.  

 

I regel har yrkesarbetarna på byggföretaget en platschef och likaså har 

produktionspersonalen på produktionsföretaget en platschef. Därför togs en 

första kontakt med platscheferna inom respektive företag för identifiering av 

intervjuobjekt. Platscheferna fick vid det första kontakttillfället information om 

syftet med intervjuerna samt information om ovan nämnda kriterier för 

intervjuobjekten. När intervjuobjekten var identifierade av platscheferna var 

nästa steg för författarna att boka in en tid för intervjuerna. I samband med detta 

fick intervjuobjekten förhandsinformation, se bilaga B, Syftet med 

förhandsinformationen var att ge intervjuobjekten en chans till att vilja medverka 

eller ej samt ge en chans att kunna förbereda sig.  

 

3.3.4 Genomförande av intervjuer  

Genomförandet av intervjuerna skedde först efter att platscheferna hade 

identifierat intervjuobjekten samt efter att förhandsinformationen var 

överlämnad till intervjuobjekten. Intervjuerna genomfördes på de arbetsplatser 

intervjuobjekten befann sig på och tiden för intervjuerna var satt till mellan 20–

30 minuter per intervju för att inte hämma produktionen på site. Under intervjun 

användes den för studien framtagna intervjumallen, se bilaga A. Intervjuerna 

dokumenterades genom ljudinspelningar och i vissa fall minnesanteckningar. 

Innan genomförandet av intervjuerna fick intervjuobjekten, utöver 

förhandsinformationen, information om att ljudinspelning endast skulle 
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genomföras efter ett godkännande. De fick vidare information om att allt 

material hanteras konfidentiellt. 

 

3.4 Databearbetning  

Intervjuerna som spelades in transkriberades sedan av författarna som hade 

genomfört intervjun. Materialet från transkriberingen sammanfattades och 

information som kommit fram analyserades efter metoden släktskapsdiagram. 

Släktskapsdiagram är ett ledningsverktyg framtaget för att hantera och analysera 

verbal information, strukturera det och identifiera grundorsaker och hur de 

förhåller sig till varandra (Klefsjö, 1999). Släktskapsdiagrammen togs fram med 

Klefsjös (1999) arbetsbeskrivning som guide. Vid genomförande av 

släktskapsdiagrammen utgick författarna från frågeställningen “Vilka faktorer i 

kulturen möjliggör respektive hindrar ett framgångsrikt förbättringsarbete?”. Då 

det är två företag som studeras har två släktskapsdiagram tagits fram för att 

belysa det som möjliggör respektive hindrar ett framgångsrikt förbättringsarbete 

i två olika branscher. De transkriberade intervjuerna gicks igenom utifrån 

frågeställningen och faktorer identifierades och grupperades till subgrupper 

utifrån samhörighet. De olika subgrupperna grupperades efter samhörighet till 

större faktorer. Efter detta sattes lämpliga beskrivande rubriker för de större 

faktorerna som skapats. Mindre avsteg från Klefsjös (1999) arbetsbeskrivning 

gjordes då släktskapsdiagrammen togs fram digitalt och av enskild författare. 

Avsteg gjordes även från de sista stegen i arbetsbeskrivningen då poängsättning 

av faktorerna helt utelämnades (Klefsjö, 1999). När detta var genomfört gick 

författarna tillsammans igenom samtliga transkriberade intervjuer och resultaten 

från släktskapsdiagrammen och justeringar utfördes för att skapa konsensus.  

 

3.5 Etiska överväganden 

Kontakt med deltagarna togs först via deras arbetsledning för att kunna hitta en 

lämplig tid. I samband med kontakten med arbetsledningen skickades 

förhandsinformation ut, se bilaga B. Liknande information delgavs sedan än en 

gång vid intervjutillfället gällande studiens syfte och om att deltagandet är 

frivilligt. Deltagarna fick även information om att intervjuerna spelades in och 

för detta efterfrågades deras godkännande. Vidare fick deltagarna information 

om att intervjuerna var anonyma där endast intervjuaren har kännedom om deras 

identitet. Personuppgifter som förnamn och efternamn, kön, ålder och antal år 

inom branschen antecknades ned även det efter godkännande från deltagarna. 

Detta utfördes för att säkerställa deltagarnas rätt att bestämma över sin 
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medverkan, möjlighet till anonymitet och att de uppgifter personerna som ingår 

i undersökningen behandlas konfidentiellt (Bryman, 2011). 

 

3.6 Validitet, reliabilitet och Generaliserbarhet  

För att bedöma hur trovärdig en samhällsvetenskaplig studie är utgår man från 

tre aspekter, validitet, reliabilitet och generaliserbarhet (Bryman, 2011). 

 

3.6.1 Validitet 

En bedömning av en studies validitet handlar om att bedöma om de slutsatser 

som går att dra från studien speglar verkligheten (Bryman 2011). För en 

kvalitativ studie innebär det att forskaren kontrollerar riktigheten i det insamlade 

materialet (Creswell, 2018). Validitet handlar därför om huruvida man mäter, 

observerar eller studerar det man med studien avser att studera (Bryman, 2011). 

Validiteten är starkt beroende av både studiens reliabilitet och generaliserbarhet 

(ibid). Genom arbetsgång har teoridelen kopplats till det ursprungliga syftet och 

frågeställningarna. Intervjumallens frågor togs fram utifrån studiens 

frågeställningar och granskades innan datainsamlingen påbörjades. Justeringar 

utfördes för att frågorna skulle stötta frågeställningarna på bästa sätt.  

 

3.6.2 Reliabilitet 

Reliabilitet rör frågan om huruvida resultatet blir detsamma om samma 

undersökning skulle genomföras på nytt, och är mest aktuell inom kvantitativ 

forskning men tillämpas även inom kvalitativ forskning (Bryman, 2011). 

Reliabilitet kan därför kort förklaras som studiens tillförlitlighet (ibid). Vid 

bedömning av reliabiliteten analyseras huruvida studien kan upprepas och om 

den då skulle generera samma resultat eller resultat som kan jämföras med den 

ursprungliga studien. För studier med flera forskare handlar reliabiliteten även 

om att författarna ska vara överens om hur de tolkar de insamlade datan och 

resultaten (ibid). Reliabiliteten stärks om författarna noga dokumenterar steg och 

ställningstagande genom studien (Creswell, 2018). I denna studie har 

tillvägagångssätt dokumenterats och den mall som används vid intervjuerna 

bifogats, vilket stärker studiens reliabilitet. Författarna har i denna studie inte 

träffat intervjuobjekten tidigare och har därmed ingen sedan tidigare relation 

som kan påverka samtalet, vilket stärker reliabiliteten. Själva intervjuerna 

delades upp mellan författarna där en utförde intervjuerna på 

produktionsföretaget och en på byggföretaget. För att stärka reliabiliteten 

spelades intervjuerna in och transkriberades vilket medförde att båda författarna 

kunde ta del av det intervjumaterialet och gemensamt analysera detta. 
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3.6.3 Generaliserbarhet 

Med generalisering avses huruvida resultatet från studien går att applicera till 

situationer eller grupper som inte deltagit i den aktuella studien (Bryman, 2011). 

Urval och studieobjekt har därför stor påverkan på studiens generaliserbarhet, en 

fråga som bör ställas för att bedöma detta kriterium är “hur har urvalet påverkat 

studien?”. Kvalitativ forskning som utförs som fallstudie är generellt svårare att 

generalisera, speciellt när de utförs med ostrukturerade intervjuer. (ibid). 

Generaliserbarheten, för huruvida intervjuobjekten representerar det specifika 

företaget, i denna studie stärks då datainsamlingen bestått av öppna frågor som 

går att tillämpa oavsett hur länge man arbetat och om man har en positiv eller 

negativ inställning till förbättringsarbete.  

 

4 Resultat 

Resultatet av intervjuerna som genomfördes med deltagare från bygg- och 

produktionsföretaget sammanställdes med hjälp av släktskapsdiagram visar sju 

identifierade faktorer. Vissa faktorer har identifierats hos både bygg- och 

produktionsföretaget medan ett fåtal faktorer är identifierade hos enbart ett 

företag. Innehållet i de olika släktskapsdiagrammen, se bilaga C och D, har trots 

olika benämningar på faktorerna mycket likt innehåll. Tabell 4.1 ger en 

översiktlig bild över vilka faktorer som identifierats av bygg- respektive 

produktionsföretaget samt om de anses vara möjliggörande, hindrande eller både 

och. 
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 Byggföretaget Produktionsföretag 

Faktorer Möjliggör Hindrar Möjliggör Hindrar 

Företaget x  x x 

Motivation x x x x 

Kommunikation  x x x 

Medarbetarskap x    

Ledarskap x    

Delaktighet  x   

Attityd   x x 

Tabell 4.1 Sammanfattning av de faktorer som identifierats med hjälp av släktskapsdiagram för 

bygg- och produktionsföretaget samt om faktorerna identifierats som hindrar respektive 

möjliggör förbättringsarbete. 

 

4.1 Byggföretaget 

4.1.1 Frågeställning 1-Faktorer som hindrar respektive möjliggör 

Resultatet av informationen från intervjuerna som genomfördes med deltagare 

från byggföretaget visar att det är fyra faktorer som möjliggör ett framgångsrikt 

förbättringsarbete respektive tre faktorer som hindrar, se bilaga C. Följande fyra 

faktorer är de som möjliggör ett framgångsrikt förbättringsarbete: Företaget, 

Medarbetarskapet, Ledarskapet och Motivation. De faktorer som hindrar ett 

framgångsrikt förbättringsarbete är: Kommunikation, Delaktighet och 

Motivation.  

 

Möjliggör- Företaget 

“Jag får gå utbildningar både interna och externa. Har aldrig blivit nekad” 

Enligt samtliga intervjuobjekt erbjuder företaget både interna och externa 

utbildningar anpassade för den egna utvecklingen samt för det arbete man utför. 

Vidare får man att gå utbildningar även om de inte direkt är anpassade för arbetet 

man utför. Möjligheten att få gå utbildningar uppskattades väldigt mycket då det 

innebär att man får möjligheten att kunna arbeta med andra arbetsmoment. 

Möjligheten att arbeta på olika projekt under anställningen var även det väldigt 

uppskattat. 
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“Varierande arbeten där det inte är samma typ av arbete hela tiden utan det är 

något annat varje dag. Det är olika projekt. Man får lära sig nya 

arbetsmetoder ibland”. 

 

Möjliggör- Medarbetarskapet 

“Vi är som en familj, man kan ge varandra lite glidningar men mer på skoj. Att 

vi är som 

en familj märks ute på arbetsplatsen då det är många som har sagt att vi 

verkar vara en jävligt skön grupp”.  

Medarbetarskapet var något samtliga intervjuobjekt uttryckte sig väldigt positivt 

om. Känslan av att tillhöra en grupp och att ha arbetat tillsammans i flera där 

man har blivit som en familj underlättade arbetet.  

 

Möjliggör- Ledarskapet 

“Platschefen drar sig inte för att byta om när det är manfattigt”. 

Ledarskapet uttryckte medarbetarna sig väldigt positivt om. Kopplat till faktorn 

medarbetarskap har de haft en och samma chef under en längre tid. I samband 

med det har man skapat en bra kontakt med varandra där det inte är svårt att lyfta 

problem, diskutera samt komma med förslag på förbättringar. 

 

Möjliggör- Motivation 

Motivationen till förbättringsarbete är hög när det gäller förbättringar inom det 

egna arbetet, det vill säga det som indirekt berör arbetet man utför som 

exempelvis att man får en ny utrustning eller nya maskiner som underlättar 

arbetet. 

 

Hindrar- Kommunikation 

När det kommer till kommunikation nämnde två av tre intervjuobjekt att 

information från “högre nivå” inte nådde ända ut till yrkesarbetarna. 

Upplevelsen av att inte få information om vad som händer inom avdelningen var 

stark för dessa två. Detta gällde inte bara det som hände inom avdelningen utan 

även ute i projekt. Känslan är att mycket bestäms på möten och att man sedan 

endast får besked om man ska göra det som är beslutat. Oftast har cheferna en 

tro om att information har delgivits när det inte har det.  

“Aha, men det har inte ni sagt något om till oss? Då har det liksom fallit bort 

när de tror att de har informerat oss om det”. 
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Intervjuobjekten tillhör alla en avdelning som precis har genomgått en större 

omorganisation och vid frågan om de har varit delaktiga i denna eller fått 

information om det så var svaret från samtliga att de inte kände till den.  

“Jag vet inte, jag har kanske missat den lite. Vad är det ni har gjort (med 

syftning på tjänstemän som sitter som på huvudkontoret.” 

 

Hindrar- Delaktighet 

“Det känns som att cheferna bestämmer att nu ska det vara så här. Ja men, det 

funkar inte här men det spelar ingen roll”.  

Bakgrunden till beslutet får man inte veta förutom att det har bestämts på olika 

mötesforum. Det är väldigt sällan, om aldrig, man är delaktig i beslut som tas. 

När det blir på detta sätt har man inte samma motivation till att genomföra det 

som bestäms.  

 “Beslut tas på högsta nivån, vi kan inte göra något egentligen”.  

 

Hindrar- Motivation 

“Får vi vara mer delaktiga kommer vi också nog att vara mer motiverade.”  

Kopplat till delaktighet så känner deltagarna att motivation saknas ibland när 

man inte får vara delaktig eller får information om varför exempelvis en 

förändring sker. När deltagarna får information om varför en förändring sker blir 

de mer motiverade. 

 “Ja om det är kopplat till fakta det man gör och man vet om det blir man mer 

motiverad”. 

 

4.2 Produktionsföretaget 

4.2.1 Frågeställning 1 - Faktorer som hindrar respektive möjliggör 

Resultatet av informationen från intervjuerna som genomfördes med deltagare 

från produktionsföretaget visar att det är fyra faktorer som både möjliggör ett 

framgångsrikt förbättringsarbete samt som hindrar. Dessa fyra faktorer är: 

Företaget, Kommunikation, Motivation och Attityd, se bilaga D. De olika 

faktorerna kan således både vara möjliggör respektive hindrande för 

förbättringsarbete. Den starkaste möjliggörande faktorn vara attityden medan 

den starkaste hindrande faktorn var kommunikation och kommer från dålig 

återkoppling.  
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Kommunikation 

“Vi pratar med varandra och diskuterar förslag”. 

Samtliga upplevde det som lätt att kommunicera med de närmsta kollegorna 

vilket även medförde att de pratade mycket om förbättringsförslag. Att 

kommunicera med andra arbetsgrupper från andra enheter eller arbetsskift 

upplevdes inte som lika enkelt vilket medför att förbättringar diskuteras lokalt i 

arbetsgrupperna.  

”Det kan vara lite svårt med kommunikationen emellan, speciellt när man 

jobbar skift. kommunikationen mellan skiften är sådär” 

Två av deltagarna upplevde även lätthet att prata med den närmsta chefen vilket 

i sin tur gjorde det lätt att lyfta förbättringsförslag och problem.  

“Jo cheferna har ju uppmuntrat också att skriva upp förslag, de har ju också 

sagt att det inte finns några dumma förslag att skriva upp utan sånt man 

kommer på skriver man upp. Allt är välkommet”. 

Den tredje deltagaren delade dock inte denna bild. 

“Någonting som det alltid pratas om här är ju att...de inte brukar lyssna på de 

på golvet utan ledningen behöver komma på iden själv...” 

 

Under kommunikation ligger dålig återkoppling som var starkt hindrande och 

som togs upp av samtliga intervjuobjekt och dessutom återkom flera gånger 

under intervjuerna.  

“Nä ingen kommunicerar, men nu vi sätter en deadline. Det enda vi vet är att; 

ja men nu ska det vara klart men det är ingen som kommunicerar i mellan”.  

 

Motivation 

 “Man märker skillnad, det har blivit bättre genom åren”. 

Under motivation är det främst att deltagarna faktiskt ser att det har blivit bättre 

över tid vilket bidrog till motivation. Deltagarna kände även mer motivation till 

att arbeta med förbättringsförslag som konkretiseras och där de kan se att de 

händer något. Deltagarna kände även mer motivation till förbättringsarbete som 

berör deras praktiska och dagliga arbetsuppgifter. Känslan av att inte kunna 

påverka så mycket minskar motivationen och är starkt hindrande för 

förbättringsarbete.  

“Kan inte påverka så mycket, då det är många personer som berörs hela 

tiden”.  
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Samtliga deltagare beskrev även att det generellt tar mycket lång tid och de får 

liten vetskap om hur det går vilket ger en känsla av “det händer inget”.  

“Att det inte händer någonting och att det inte är någon mening, det är väl så 

snacket går, tyvärr.” 

 

Attityd 

De starkaste möjliggörande faktorerna som lyftes av samtliga intervjuobjekt 

flera gånger under intervjuerna låg samtliga under attityd-faktorn. Dessa faktorer 

utgjordes av ett genuint kvalitetsmedvetande, en öppenhet och vilja att arbeta 

med förbättringar och förändringar samt hjälpsamhet.  

“Ja, nä fan jag tycker det är positivt både från ledning och vi på golvet.” 

“...första dagen som jag kom hit till xxx så var det; ser du någonting som kan 

förbättras så bara hojta till. Så här är man öppen till förbättringar och 

förslag.” 

“jag kommer ju på mig ibland själv ibland hemma...ah fast jag har 

diskmaskinen där varför har jag tallrikarna här...man tänker i dom banorna” 

 

Även faktorer som kan anses hindrande för förbättringsarbete kunde grupperas 

in under attityd-faktorn. Två av deltagarna lyfte att när det kommer till kritan så 

fungerar det inte praktiskt, det tar för lång tid, blir för komplicerat och är för  

tungarbetat. Detta till stor del på grund av att det inte finns någon som ansvarar 

och driver förbättringsarbetet. 

“Det skulle behöva någon som driver och koordinerar förbättringarna, känns 

idag ostrukturerat och man vet inte om det händer något eller vem som arbetar 

med det”.  

Den tredje deltagaren delade inte denna bild då de på den produktionsenheten 

har arbetsledare som strukturerar förbättringsarbetet och håller koll. Detta görs 

med hjälp av en förbättringstavla där alla förbättringsförslag dokumenteras och 

följs upp med korta stå-upp-möten. 

 

Syn på Företaget 

Synen på företaget visade sig både ha möjliggörande och hindrande faktorer för 

förbättringsarbete. De möjliggörande faktorerna kan kopplas till hur deltagarna 

ser på företagets image. Att företaget uppfattas som seriöst och 

kvalitetsmedvetet inspirerar deltagarna att bidra till den bilden. De anställda får 

även utbildningar som behövs i arbetet samt möjlighet till att internt lära av 

varandra. 
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“Företaget känns seriöst”, “Nytänkande, Framåt, Världsledande”.  

Två av deltagarna ser även att det finns en tydlig hierarki i företaget vilket 

beskrivs som tröttsamt då det medför att förändringar blir tungrodda.  

 “Det är svårt att få igenom saker och ting. Det är så många led innan det 

kommer upp till någon som bestämmer känns det som”. 

 

4.3 Frågeställning 2 - Motivationsdrivare 

Frågan som syftar till att besvara syftets andra frågeställning var följande: “hur 

skulle du vilja att ni på företaget arbetade med utveckling och förbättring för att 

du ska känna dig engagerad?”. Deltagarna från byggföretaget nämnde tydlighet, 

information och kommunikation som faktorer att kunna känna sig mer 

engagerad. Från produktionsföretaget lyftes faktorerna feedback, återkoppling 

samt lätthet att prata med kollegor och chefer som det viktigaste av två 

intervjuobjekt medan engagerad närmaste chef var det absolut viktigaste enligt 

den tredje deltagaren. 

 

5 Analys 

5.1 Faktorer som möjliggör respektive hindrar förbättringsarbete 

Utifrån resultaten ser man att det på Byggföretaget finns olika faktorer som 

möjliggör respektive hindrar ett framgångsrikt förbättringsarbete medan det på 

produktionsföretaget är samma faktorer som både möjliggör respektive hindrar 

ett framgångsrikt förbättringsarbete. Gemensamt för båda företagen är att 

faktorer företaget, motivation och kommunikation förekommer i båda fallen. 

Faktorer som skiljer sig åt mellan bygg- och produktionsföretaget är 

medarbetarskapet, ledarskapet, delaktighet och attityd.  

 

5.1.1 Gemensamma faktorer  

Företaget 

I denna faktor framgår det att byggföretaget erbjuder sina anställda både interna 

och externa utbildningar för dess utveckling och för att de ska kunna utföra sina 

arbeten på bästa sätt. Även produktionsföretaget erbjuder sina anställda viss 

utbildning och utvecklingsmöjlighet. De anställda får de utbildningar som 

behövs för arbetet och kan även få möjlighet att utvecklas internt genom att gå 

inlärningsprogram. Författarna Bergman och Klefsjö (2012) nämner att företag 

som vill bli en lärande organisation behöver arbeta med ”personligt mästerskap” 

vilket innebär att varje anställd i organisation ska få en möjlighet till utveckling. 

Vidare är det enligt Bergman och Klefsjö (2012) genom de anställdas utveckling 
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och lärande som organisationer själva kan utvecklas. Samtliga intervjuobjekt 

från byggföretaget har en uppfattning om att de får gå utbildningar som är 

anpassade efter det egna arbetet samt även andra utbildningar trots att det kanske 

inte är användbar inom det egna arbetsområdet. Att få gå utbildningar oavsett 

arbetsområde bidrar till den anställdas utveckling. Fortsatt under faktorn 

företaget framgår det för produktionsföretaget att de anställda uppfattar företaget 

som seriöst och kvalitetsmedvetet vilket inspirerar deltagarna till att bidra mer 

till den bilden av företaget. Att skapa en kultur som stödjer företagets värderingar 

och visioner är viktigt för att företaget och de anställda ska arbeta gemensamt 

mot samma mål (Ingelsson & Snyder, 2014, Lane, 2003). Dock, finns det under 

dessa faktorer även en tydlig hindrande aspekt för produktionsföretaget som 

smittat av sig på kulturen och motverkar förbättringsarbete, nämligen en tydlig 

hierarki och en uppfattning om långdragna beslutsvägar. Enligt Daulatram 

(2003) är upplevelsen av att arbeta in en platt organisation viktigt för 

medarbetarna trivsel, engagemang delaktighet i förbättringsarbete. 

 

Motivation 

För både bygg- och produktionsföretaget fanns det både möjliggörande och 

hindrande faktorer under motivation. Den främsta motiverande faktorn för 

deltagarna på produktionsföretaget var att de kunde se att det faktiskt hände 

saker över tid. De kunde se en skillnad från när de började arbeta på företaget 

till vart företaget befinner sig idag. Denna utveckling inspirerade deltagarna till 

att bidra i utvecklings- och förbättringsarbetet.  Vidare var en källa till 

motivation hos deltagarna i produktionsföretaget att förbättringsarbetet berörde 

deras praktiska arbetsuppgifter vilket också var en källa för motivation för 

intervjuobjekten på byggföretaget. Det som hindrade förbättringsarbetet utifrån 

motivation var att intervjuobjekten för båda företagen ansåg att de hade liten 

möjlighet till att kunna påverka beslut eller vara delaktiga i dessa. När ledningen 

driver frågor som medarbetarna inte kan vara med och påverka eller vara 

delaktiga i så kan det skapa motstånd i genomförandet av förbättringsarbetet 

(Sörqvist, 2004).  

 

Kommunikation 

Hos produktionsföretaget finns delar i faktorn kommunikation som beskrivs som 

möjliggörande, här återfinns lätthet att prata med de närmsta kollegorna vilket 

liknar faktorn medarbetarskap för byggföretaget och utgör grunden för att kunna 

skapa en sund kultur på arbetsplatsen (Ekstam, 2003). Men faktorn 

kommunikation återfinns i båda företagen som en av de starkare hindrande 

faktorerna för förbättringsarbete. Deltagarna från båda företagen beskriver 
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brister i kommunikationen där de inte får den återkoppling, feedback eller 

information som de anser sig behöva för att göra ett bra arbete men framförallt 

för att känna sig delaktiga och motiverade till förändrings- och 

förbättringsarbete. Kommunikation är en viktig del för förbättringsarbete, skapa 

trivsel, engagemang och återfinns under både delaktighet, ledarskap, 

medarbetarskap och förutsättningarna för att skapa en stark gemensam kultur. 

Bergman & Klefsjö (2012) menar att kommunikation är en förutsättning för att 

skapa delaktighet och enligt Lane (2003) och Yukl (2012) behöver visioner och 

mål kommuniceras på ett ledande snarare än styrande sätt för att engagera 

medarbetarna. Dålig kommunikation försvårar arbetet med att skapa en sund och 

integrerad kultur (Ekstam, 2000, Ingelsson & Snyder, 2014). Chatman (2003) är 

tydlig med att beskriva detta som en ledningsfråga och att ledningen bär det 

primära ansvaret för kulturen och därmed även ansvaret för dess förutsättningar. 

 

5.1.2 Faktorer specifika för Byggföretaget 

Medarbetarskapet  

Medarbetarskapet var något intervjuobjekten uppskattade väldigt mycket inom 

byggföretaget. Deltagarna från företaget har arbetat i samma team i flera år och 

upplever i samband med det en familjeanda. Detta är något som kan kopplas till 

det som Ekstam (2000) tar upp gällande en sund kultur där det står att en sådan 

baseras på goda och ärliga relationer där medarbetarna bryr sig om varandra 

oavsett titel inom företaget. 

 

Delaktighet 

Samtliga intervjuobjekt från byggföretaget uttryckte att delaktighet är något som 

saknas, särskilt när man är yrkesarbetare som arbetar på site. Vidare får de oftast 

besked om vad som ska göras när beslut är taget och det inte finns en chans till 

att påverka besluten. En av fundamental grund och hörnsten i offensiv 

kvalitetsutveckling är att skapa förutsättning för delaktighet (Bergman & 

Klefsjö, 2012). Medarbetarna behöver kunna delta aktivt och vara med och 

påverka förbättringar och förändringar som påverkar deras arbete. Enligt 

Bergman och Klefsjö (2012) spelar delaktighet en betydande roll för att skapa 

en känsla av ansvar och motivation. Även Day (2000) trycker på den starka 

kopplingen mellan delaktighet och motivation men tar det även ett steg längre 

då han menar att bristande motivation påverkar medarbetarens förmåga att arbeta 

kvalitetsmedvetet.  
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Ledarskapet 

Intervjuobjekten uttryckte sig väldigt positivt om ledarskapet, anledningen till 

det var deras platschef som de har haft under flera års tid. Platschefen anses vara 

en person som är engagerad och som inte drar sig för att hjälpa sina medarbetare. 

Enligt Bergman och Klefsjö (2012) får man ett framgångsrikt förbättringsarbete 

om ledaren själv är engagerad och visar intresse för sina medarbetare vilket 

platschefen i detta fall har.  Det som nämndes vidare var att problem lätt kunde 

lyftas upp, förslag på förbättringar kunde tas upp och i vissa fall genomföras. 

Detta tyder på ett ledarskap som är prestigelös vilket Lloyd (2005) nämner som 

en viktig egenskap om ledaren vill motivera sina medarbetare.   

 

5.1.3 Faktorer specifika för  Produktionsföretaget 

Attityd 

Den starkaste möjliggörande faktorn för produktionsföretaget var attityd. 

Deltagarna beskrev en vilja att få vara med och arbeta med förbättrings- och 

utvecklingsarbete. De är medvetna om vikten av att leverera bra produkter och 

att kvalitetsbrister och icke godkända batcher av brickor påverkar kunden och 

kostar företaget pengar. Deltagarnas tankesätt återfinns i företagets Code of 

conduct där deras uppdrag beskrivs “Our mission is to safeguard human lives 

and customer investments” (Produktionschef, 2019-03-21). För att skapa en 

stark kultur som stödjer företagets visioner behöver tankesätt, beteende och 

attityd hos medarbetarna spegla det företaget står för, vilket detta är ett tecken 

på (Ingelsson & Snyder, 2014). Under faktorn fanns även hindrande aspekter 

som återkommer även i andra faktorer, nämligen en känsla av att det är svårt att 

genomföra förändringar och därför blir svårt med förbättringsarbete som inte är 

sådant som de kan fixa själva. Anledningen till detta är att det blir många 

inblandade då det ofta är flera parter inom företaget som påverkas och det är 

ingen som driver förbättringen. Att detta upplevs som ett problem kan vara på 

grund av att företaget inte hittat effektiva arbetssätt för sina förbättringsinitiativ. 

En av deltagarna delade inte denna problembild eftersom att de på den enheten 

testade ett nytt arbetssätt för att arbeta med förbättringar på ett strukturerat sätt. 

Hur effektivt ett företag arbetar med förbättringar beror till stor del på dess 

mognadsnivå inom förbättringsarbete (McCormack et al. 2009, Sörqvist, 2004). 

Utifrån deltagarnas beskrivning befinner sig produktionsföretaget någonstans 

mellan den tredje och fjärde mognadsfasen och har därför fortfarande ett 

trevande tillvägagångssätt samtidigt som man förväntar sig resultat från 

förbättringar vilket speglar sig i deltagarnas attityd och förväntningar (Sörqvist, 

2004). 
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5.2 Motivationsdrivande faktorer 

De faktorerna som deltagarna tog upp som motivationsdrivande och som 

förutsättningar för att de skall känna sig engagerad i förbättringsarbetet var 

faktorer som återfinns i teorin. Inga av faktorerna kan anses vara 

branschspecifika utan utgörs av allmänna förutsättningar för att känna sig 

delaktig. 

 

6 Slutsats 

Syftet med studien var att studera vilka faktorer som påverkar kulturen och 

möjliggör respektive hindrar ett framgångsrikt förbättringsarbete på två företag 

i olika branscher. Studien avsåg också att identifiera vad de olika branscherna 

behöver arbeta med för att lyckas skapa en kultur som gynnar förbättringsarbete. 

Faktorer som återfanns som hindrande respektive möjliggörande för en 

förbättringskultur har, för båda företagen, tydliga koppling till tidigare forskning 

inom området. Nedan är dessa faktorer. 

 

Företaget - Image, struktur, tar hand om de anställda 

Kommunikation - Återkoppling, dialog, feedback, information 

Motivation - Se att det händer saker, kan se och känna av utvecklingen 

Medarbetarskap - Gemenskap på arbetsplatsen 

Ledarskap - Engagerade och intresserade ledare 

Delaktighet - Vara delaktig och kunna påverka 

Attityd - Kvalitetsmedvetenhet, gemensamma värderingar, det ger effekt 

 

Samtliga av ovanstående faktorer innehåller sådant som kan agera hindrande 

respektive möjliggörande av förbättringsarbeten och kommer att ha en betydelse 

för hur väl förbättringsarbete fungerar på arbetsplatsen. Under faktorn 

“ledarskap” finns aspekterna engagerade och intresserade ledare som skapar 

förutsättningen för att förbättringsarbete medan avsaknad av engagerade och 

intresserade ledare har en motverkande effekt.  Genom att förstå påverkan av 

dessa faktorer och medvetet arbeta med dessa kan båda branscherna förbättra 

sina chanser att skapa en stark förbättringskultur. De faktorerna som deltagarna 

tog upp som motivationsdrivande och förutsättningar för att de skall känna sig 

engagerad till förbättringsarbete var faktorer som återfinns i teorin. Gemensamt 

för både bygg- och produktionsföretaget är att de behöver arbeta med de 

grundläggande förutsättningarna för kommunikation och delaktighet för att 

bygga en stark förbättringskultur som gynnar arbetet med ständiga förbättringar. 
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Just avsaknad av kommunikation och återkoppling var en tydlig brist hos både 

bygg- och produktionsföretaget vilket också speglas på flera sätt deltagarnas 

intervjuer. Kommunikation är en grundbult i offensiv kvalitetsutveckling, 

ledarskap och företagskultur vilket gör att brister i ger negativa påverkan på flera 

plan. 

 

Från detta resultat går det dock inte att påstå att; bristande återkoppling, känslan 

av att inte kunna påverka eller känna sig delaktiga skulle vara branschspecifika 

problem. Med den slutsatsen anser vi att kommunikation och delaktighet är två 

specifika saker som både bygg och produktionsbranschen behöver arbeta vidare 

med för att skapa starka förbättringskulturer med medarbetare som känner sig 

motiverade och delaktiga i förbättrings och utvecklingsarbete. 

 

7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Den valda undersökningsmetoder med öppna semistrukturerade intervjuer 

bedöms ha fungerat bra för att svara på studiens syfte. Att använda sig av en 

kvalitativ metod med öppna frågor som låter intervjuobjekten få berätta fritt om 

hur de upplever och ser på sin vardag med hänsyn till ständiga förbättringar ger 

en bättre möjlighet till förståelse och tolkning, vilket i sin tur tillåter oss att se 

problematiken och kulturen på ett djupare plan än vad till exempel en 

enkätundersökning skulle ha gjort. Studien skulle dock med fördel kunna stärkas 

genom att använda en enkätundersökning utformad efter vad intervjuobjekten 

lyft i intervjuerna. En sådan enkätundersökning skulle ge en bild av om 

deltagarnas åsikter speglar de generella åsikterna inom företaget. 

 

Eftersom att datainsamlingen har skett genom semistrukturerade intervjuer som 

medför svårigheter att replikera själva intervjun. Samtalet lämnas relativt öppet 

och därmed blir beroende av intervjuobjekten, detta sänker studiens reliabilitet 

då det medför svårigheter att replikera studien. Genom att noga dokumentera 

metoder och tillvägagångssätt samt bifoga den intervjumall som användes, se 

bilaga A, har vi vidtagit åtgärder för att öka transparensen i studien och stärka 

reliabiliteten. För att stärka studiens validitet har vi även under arbetets gång 

justerat metodval för att stötta studiens syfte vilket stärker studiens validitet. En 

aspekt som sänker studiens validitet och som vi inte kunnat påverka är urvalet 

av intervjuobjekt. Vi har vid kontakt med företaget gått genom platschef 

respektive produktionschef för att komma i kontakt med arbetare på “golvet”. Vi 

lämnade kriterier för intervjuobjekten till plats- och produktionschef som sedan 
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tillgodo såg oss med frivilliga intervjuobjekt som matchade kriterierna. Vi har 

inte haft någon vetskap om arbetarens relation till chefen, men denna relation 

kan ha påverkat vilka intervjuobjekt som var frivilliga att delta i studien, vilket 

sänker studiens validitet och reliabilitet. Varför vi valde att endast intervjua de 

som arbetar på ”golvet” och inte dess ledare är för att vi drog slutsatsen att det 

faller naturligt att ledare i ett företag är med i förbättringsarbete medan det inte 

är lika självklart att de som arbetar på golvet är det. Därav tyckte vi att det för 

studiens syfte skulle vara intressant att se de som arbetar på golvets syn och 

involvering på företagens förbättringsarbete. För att försäkra oss om att 

intervjuerna var frivilliga informerade vi om studiens syfte, anonymitet, 

frivillighet och rätten att avbryta innan intervjuerna påbörjades.  

 

Resultatet från intervjuerna från de båda företagen stämmer bra överens med 

varandra, och visar på många likheter, med tidigare forskning inom området 

vilket stärker studiens generaliserbarhet. Något som dock kan ifrågasättas är 

huruvida resultaten från de båda företagen kan generaliseras för de branscher 

som de representerar. Bransch representanterna valdes ut då de bedömdes 

lämpliga eftersom de har arbetet med förbättringsinitiativ så som Lean tidigare, 

men även med avseende på författarnas egna intresse att studera just dessa två 

företag vilket sänker generaliserbarheten. För att öka generaliserbarheten för de 

olika branscherna skulle liknade studie kunna utföras på flera företag inom de 

respektive branscherna för att fånga upp de variationer som finns inom 

branscherna. Både bygg- och produktionsbranschen i Sverige är bred och utgörs 

av allt från små företag med ett fåtal anställda till nationella och internationella 

företagskedjor vilket gör att förutsättningarna för företag inom de olika 

branscherna varierar kraftigt. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Studien baseras på två företag i olika branscher som har kommit olika långt i sitt 

arbete med förbättringar och syftet med detta var att se om det fanns någon 

skillnad i deras sätt att arbeta med förbättringsarbeten och i så fall vilka faktorer 

som bidrog till skillnaderna. Det resultatet visar nu är att det vi hade kanske 

förväntat oss att se, skillnader mellan de två företagen, inte fanns i större 

omfattning. Detta är kanske ändå inte så överraskande då de faktorer som har 

framkommit i resultatet är sådana som är essentiella för ett företags medarbetare. 

Faktorer som motivation, trivsel och engagemang är viktig för medarbetare 

oavsett bransch och företag. Dessa faktorer är även sådana som återfinns i 

tidigare studier gällande både företagskultur och offensiv kvalitetsutveckling. 

Att faktorer som återkoppling, feedback, engagerad chef och delaktighet dyker 
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upp i vår studie tyder än mer på att de är viktiga för offensiv kvalitetsutveckling. 

Dessa faktorer kan anses vara av “bära eller brista” karaktär för en framgångsrik 

förbättringskultur och kan inte lämnas åt slumpen utan behöver ständigt och 

medvetet arbetas med. 

 

Resultatet för byggföretaget där medarbetarna nämner företaget, 

medarbetarskapet, ledarskapet och motivation som faktorer som möjliggör ett 

framgångsrikt arbete är ett ganska så förväntat resultat. Företaget arbetar starkt 

med att utbilda sina medarbetare och säkerställa kunskaperna hos dessa. 

Medarbetarskapet är stark då medarbetarna har ett arbete som kräver samarbete 

och god kommunikation. Man är tillsammans i projekt och de utmaningar som 

man stöter på i de stärker ens gemenskap. Sedan arbetar medarbetarna med 

varandra i samma grupp under flera års tid och det är även därför ledarskapet 

anses vara stark. Medarbetarna har samma chef under en längre period och man 

lär känna varandra och kommunikationen blir bättre. Motivation är något som är 

bra men som behöver förbättras då den förekommer både som något som 

möjliggör och hindrar. Byggföretaget behöver arbeta med kommunikationen 

från högre ledning vilket idag anses vara saknad. Saknaden av bra 

kommunikation leder helt förståeligt till att medarbetarna saknar delaktighet i de 

beslut som tas.  

 

För Produktionsföretaget blev det samma faktor som utifrån kulturen både 

möjliggör och hindrar förbättringsarbete. Att det blev så var först förvånande 

men sedan logiskt. Kommunikation, Motivation och Attityd är bland de 

viktigaste faktorerna för förbättringsarbete. De exempel som är möjliggörande 

faktorer så som en positiv inställning, öppenhet och lätthet att prata med 

närmaste kollegor är exempel på när det fungerar. Produktionsföretaget har 

lyckats bra med att skapa ett kvalitetsmedvetande hos medarbetarna vilket är en 

viktig plattform för förbättringsarbete. Här behöver dock produktionsföretaget 

arbeta med att stärka bandet mellan medarbetare och chefer så att alla känner att 

det är lätt att prata med även cheferna. Medarbetarna behöver även känna att 

deras åsikter och problem tas på allvar. Den tydligaste hindrande faktorn som 

trädde fram var dålig återkoppling vilket är exempel på brister i strukturen som 

sedan även smittar av sig på kulturen. Känslan av att det inte händer något eller 

att ingen arbetar med problemen och förbättringarna som lyfts kommer från den 

bristande kommunikationen. Den dåliga återkopplingen kan vidare anses vara 

en ledningsfråga. Ledningen behöver arbeta för att hitta strukturer och 

kommunikationsvägar för denna återkoppling och bli bättre på att lyssna och ge 

feedback. Deltagarna från produktionsföretaget lyfte fram att det blivit bättre 

över tid och att effektivisering och utveckling skedde kontinuerligt. Denna bild 
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behöver förmedlas även i det vardagliga förbättringsarbetet för att öka 

motivationen och ändra på attityden “det fungerar inte praktiskt, det händer 

inget”.  En av intervjudeltagarana uppgav att ett nytt arbetssätt för 

förbättringsarbete införts. Genom det strukturerade arbetssättet med 

förbättringstavlor och veckomöten delade deltagaren inte bilden av att “inte veta 

vad som händer” utan menade att det blivit mer fart och engagemang i 

förbättringsarbetet i och med det nya arbetssättet.  

 

Något som kan ha påverkat vårt resultat är att transkriberingen av intervjuerna 

och framtagandet av faktorerna för respektive företag genomfördes på skilda 

håll. Även om analysen av dessa genomfördes tillsammans så kan resultatet ha 

blivit påverkad av framtagandet av resultaten. I många fall ser vi gemensamma 

faktorer för de båda företagen och kanske kunde de ha varit fler eller färre. 

 

7.3 Framtida forskning 

Studien visar att det inte finns några särskilda skillnader mellan två de företagen 

eller de två branscherna. Något som vi ifrågasätter är dock huruvida resultaten 

för dessa två företag kan gälla för hela deras bransch? Detta då det helt klart 

finns flera hundra företag i dessa branscher, kraftig variation på företagens 

storlek, hur länge företaget har funnits i branschen m.fl.  Därav anser vi 

författarna att det skulle kunna vara intressant i framtida forskning studera 

ovannämnda faktorer. Något som också skulle vara intressant att studera 

närmare är huruvida företagets framgång påverkar dess kultur. Vi vet att kulturen 

på företaget är avgörande för att kunna arbeta effektivt med kvalitets- och 

utvecklingsfrågor men hur ser det omvända förhållandet ut? Hur påverkar 

företagets resultat attityden hos medarbetarna? Sedan vore det givetvis intressant 

att till en framtida forskning genomföra en intervju i en större skala där flera 

personer intervjuas för att kunna få fram en större bild av vilka faktorer det är 

som möjliggör ett framgångsrikt förbättringsarbete.  
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Bilaga A - Intervjumall 

Beröringsområden 

Hur upplevs ledningen, känner du motivation, är det lätt att lyfta problem, ger 

ansträngningarna resultat, känner ni er delaktiga och tar man hänsyn till era åsikter, hur 

skulle du beskriva den generella attityden, har ni fått information inför förbättringsarbeten, 

Värderingar, vision, tillhörighet 

 
Inledande frågor 

● Hur länge har du arbetat på företaget? 

● Kan du berätta lite om ditt arbete? (vad du gör, hur du trivs och vad du tycker är 

roligt) 

 
Intervjufrågor 

Frågeställning 1: 

Kan du berätta om hur ni arbetar med utvecklingsarbete och förbättringar? 

Värdegrund: 

Beskriv ditt företag med tre ord? 

Beskriv medarbetarskap är med tre ord? 

Har företaget någon uttalade värden?  

Vad står dessa för? 

 

Utveckling och fortbildning 

Har ni interna utbildningar?  

Får du söka dig till externa om det 

behövs? 

 

Förbättringsarbete 

Vad betyder förbättringsarbete för dig? 

Känner du dig bekväm med begreppet 

förbättring? 

Har ni gjort ett förbättringsarbete på er 

avdelning?  

vill du berätta för mig hur det gick till? 

Hur länge sen var det? 

 

Delaktighet 

Känner du att du är delaktig i 

förbättringsarbetet?  

Hur lyfter du problem? 

Är det lätt att lyfta problem? 

Hur har din chef arbetat eller stöttat 

arbetet med förbättringar?  

 

Motivation 

Känner du dig motiverad att arbeta med 

förbättringar? 

Kan du berätta om en förbättring som du 

tyckt varit extra rolig att arbeta med? 

Varför? 

Vad var det som gjorde denna så rolig? 

Varför upplever du detta som ett lyckat 

förändringsarbete? 

 

Attityd 

Känns det självklart att arbeta med 

förbättringar? 

Pratar ni om förbättringar som en del i det 

dagliga arbetet? 

Hur skulle du beskriva den generella 

attityden kring förbättrings och 

förändringsarbete?

 

Frågeställning 2: 

Hur skulle du vilja att ni på företaget arbetade med utveckling och förbättring för 

att du ska känna dig engagerad? 
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Bilaga B- Brev till intervjuobjekten 

 

Hej, 

 

Vi går Magisterprogrammet ”Kvalitets- och ledarskapsutveckling” på 

Mittuniversitetet och skriver just nu vår uppsats om hur man lyckas med att 

skapa en förbättringskultur som engagerar medarbetarna i arbetet med ständiga 

förbättringar samt vilka faktorer i en företagskultur som möjliggör respektive 

hindrar arbetet med detta.  

 

För projektarbetet skall vi genomföra intervjuer med yrkesarbetare som arbetar 

direkt i produktion, intervjuerna är frivilliga och kommer enbart användas till 

detta projektarbete. Alla intervjuer kommer att redovisas som anonyma 

intervjuer och det är enbart intervjuaren som kommer veta identiteten på den 

som intervjuats i rapporten. Intervjun planeras att ta ca 20 minuter. Notera att vi 

gärna spelar in intervjun för att senare kunna göra en analys av intervjuerna. 

 

Med vänliga hälsningar 

Dilber Dogan & Sara Sjöström 
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Bilaga C - Släktskapsdiagram Bygg 

 

Vilka faktorer i kulturen möjliggör respektive hindrar ett framgångsrikt 

förbättringsarbete? 

Möjliggör 

Motivation Medarbetarskap 

Förändringar/förbättringar som gäller det 

egna fysiska arbetet gör att man blir 

motiverad Familjeanda 

 Bra gemenskap 

 Man är ett Team 

  

Ledarskap Företaget 

Lätt att lyfta fram problem till närmsta chef Varierande arbete 

Närmsta chefen är delaktig i det dagliga 

arbetet 

Man får gå utbildningar anpassade för 

yrkesarbetet 

Är det manfattiga byter närmsta chefen om 

och är med Man är på olika projekt 

  

Hindrar 

Motivation Kommunikation/Information 

Saknas när man inte är delaktig Information från högre chef når inte ut 

Har inget annat val än att göra det som sägs Man får inte veta vad som händer 

Nya bud hela tiden 

Känner inte av 

omorganisation/förändringar 

 Chefer tror att information har delgivits 

Delaktighet  

Man är inte delaktig  

Får bara veta att man ska göra något  

Gör som man blir tillsagd  

Bestäms på möten som man inte vet något 

om  
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Bilaga D - Släktskapsdiagram Produktion 

 

Vilka faktorer i kulturen möjliggör respektive hindrar ett framgångsrikt 

förbättringsarbete? 

  

Kommunikation Motivation 

Möjliggör - dialog Möjliggör - att se när det händer saker 

Lätt att prata med närmaste kollegor Arbetet konkretiserar 

Föra dialog Se skillnad över tid - framgång 

  

Hindrar - dålig Återkoppling Hindrar - dålig delaktighet/påverkan 

Vet inte vad som händer Det händer inget 

Dålig kommunikation mellan olika 

arbetsgrupper "Vi mot dom" - känsla 

Återkoppling - hur går det? Liten möjlighet att påverka 

  

Attityd Syn på Företaget 

Möjliggör - generellt till 

förbättringsarbete Möjliggör - Image 

Öppenhet - inga dumma förslag Strukturerat 

Positiv Inställning till 

förbättring/förändring Kvalitetsmedvetet 

Kvalitetsmedvetenhet Seriöst 

Hjälpsamma Erbjuds utbildning 

Vilja att göra saker bättre  

Hindrar - hur det fungerar praktiskt Hindrar - struktur 

Tungjobbat Tydlig hierarki 

Tar för lång tid Tungrott 

Ingen som driver  

Blir för komplicerat  

 


