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Forskningsfrågor: Hur kan PDCA-metoden implementeras i ett byggföretag, för att främja 

innovationsförmågan i förbättringsprocesser? 

Syfte: Syftet med studien är att implementera innovationsteknik i byggbranschen för att 

förbättra arbetsprocesser. Innovationsbidraget består av ett arbetssätt/verktyg som ett 

byggföretag kan använda för att ta sig an problem, finna lösning samt hur detta ska spridas 

till andra medarbetare i företaget. 

Metod: Författarna har genomfört en kvalitativ studie bestående av två semi-strukturerade 

gruppintervjuer, efter genomförandet av ett kvasiexperiment med respondenterna. 

Kvasiexperimentet pågick i ca två veckor där respondenterna har använt ett dokument 

(utformat av författarna) som baseras på PDCA-metoden. Kvasiexperimentet gick ut på att 

vissa respondenter skulle planera och genomföra tester av förbättringslösningar på olika 

problem som fanns i företaget. På så sätt deltog respondenterna i förbättringsprocesser, i ett 

försök av författarna att hitta ett sätt där innovationsteknik kan implementeras i ett 

byggföretag. 

Slutsats: Genom ett eget utformat dokument av författarna baserat av PDCA-metoden, visar 

studiens utfall att implementering av innovationsteknik är fullt möjligt i ett byggföretag som 

Garant Bygg & Bad. PDCA-dokumentet främjar dessutom innovationsförmågan i 

förbättringsprocesser i det valda företaget. Till en början bör byggföretag fokusera på små 

förbättringar i innovationsarbetet, vilket är möjligt med PDCA-dokumentet. För att uppnå 



   

 

   

 

optimalt resultat av förbättringsverktyget PDCA anser författarna att vissa specifika punkter 

är avgörande. Dessa sammanfattas nedan: 

 Ledarskap. Ett tydligt ledarskap är nyckeln för att möjliggöra implementeringen av 

förbättringsdokumentet. Ledningen måste visa vilja, engagemang samt tydlighet. Det 

måste dessutom finnas en vilja till innovation från ledningen, att ta sig an problem och 

finna lösningar till dem. Detta eftersom ledningen har störst påverkan på 

medarbetarna och kan motivera dem.  

 Hög delaktighet i innovation. Vi tror att PDCA-dokumentet kommer bidra till högre 

delaktighet bland medarbetarna då fler blir involverade i olika testprojekt. Det är 

viktigt att organisationen måste inse fördelarna med att jobba med 

förbättringsprocesser, vilket ska resultera i värdeskapande.  

 Konkreta mål och delmål. Organisationen måste använda konkreta mål och delmål 

som ska uppfyllas gemensamt. På så sätt blir det enklare att skapa hög delaktighet och 

även viljan till innovation. Dessutom blir ledarskapet tydligare om vad som ska 

uppfyllas med PDCA-dokumentet. 

 Kultur. Det måste skapas en företagskultur som tillåter nya arbetssätt och delaktighet. 

Det ska även finnas en uppmuntran i kulturen att ta sig an nya förbättringsprojekt för 

att behålla förbättringsprocesser kontinuerligt. 

 Förstå PDCA-dokumentet och dess filosofi.  För att förstå PDCA-dokumentet och 

dess filosofi är det nödvändigt med en introduktion av dokumentet och dess syfte. Om 

filosofin bakom metoden är förklarad kommer implementeringen av PDCA i 

organisationen att bli lättare. 

 

  



   

 

   

 

Abstract 
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English title: Are construction companies ready for changes? A case study about implement 

improvement processes. 

Tutor: Hans Björkman 
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Research- Questions: How can the PDCA method be implemented in a construction 

company to promote innovation ability in improvement processes? 

Purpose: The purpose of this study is to implement innovation management in the 

construction industry to improve work processes. The innovation contribution consist of a 

working approach/a tool that a construction company can use to tackle problems, find 

solutions and how this will spread to other employees in the company. 

Method: The authors have completed a qualitative study consisting of two semi-structured 

group interviews after implementing a quasi-experiment with the respondents. The quasi-

experiment lasted for about two weeks in which the respondents used a document (designed 

by the authors) based on the PDCA method. The quasi-experiment involved that some 

respondents would plan and conduct improvement processes tests on various problems that 

existed in the company. In this way the respondents participated in improvement processes in 

an attempt by the authors to find a way in which innovation management can be implemented 

in a construction company. 

Conclusion: Through a document designed by the authors based on the PDCA methodology, 

the study's outcome shows that it is possible to implement innovation technology into a 

construction company like Garant Bygg & Bad. Innovation ability in the improvement 

processes is also promoted through the PDCA document. In the beginning, construction 

companies should focus on smaller improvements of their innovation work, which is possible 



   

 

   

 

with the PDCA document. To achieve the optimum result of the improvement tool PDCA, 

the authors consider that some specific points are crucial. These are summarized below: 

 Leadership. Clear leadership is the key to enable implementation of the improvement 

document. Management must demonstrate willingness, commitment and clarity. 

There must also be a willingness to innovate from the management, to address 

problems and find solutions to them. This is because the management has the greatest 

impact on employees and can therefore motivate them. 

 High involvement in innovation. We believe that the PDCA document will 

contribute to higher involvement among employees as more becomes involved in 

various test projects. It is important that the organization must recognize the 

advantages of working with improvement processes, which will result in value 

creation. 

 Goals and milestones. The organization must use concrete goals and milestones to be 

fulfilled in common. In that way it gets easier to create high involvement in the 

organization and also the will to innovate. In addition, the leadership gets clearer 

about what should be fulfilled with the PDCA document. 

 Culture. There must be a corporate culture that allows new ways of working and 

involvement. There must also be an encouragement in the culture to take on new 

improvement projects to maintain improvement processes continuously. 

 Understanding the PDCA document and its philosophy. To understand the PDCA 

document and its philosophy it is necessary with an introduction of the document and 

its purpose. If the philosophy behind the method is explained, the implement of 

PDCA in the organization will be easier.  
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1 Inledning 

I det första kapitlet förklaras bakgrunden till forskningsfrågan och undersökningen. Kapitlet 

beskriver företaget, problembakgrund, studiens syfte och innovationsbidrag samt 

forskningsfrågan. 

Näringsdepartementet har skrivit en innovationsstrategi för att Sverige ska nå ett 

innovationsklimat i världsklass år 2020 med visionen: ”Sverige är ett nyskapande land 

präglat av banbrytande idéer och nya sätt att tänka och göra för att forma vår framtid i en 

global värld. Människor i alla delar av Sverige kan och vill bidra till att skapa värde för 

människor, ekonomi och miljö genom nya eller bättre lösningar.” (Regeringskansliet, 2012, 

s.23). För att uppnå denna vision finns ett antal delmål och målbilder. För innovativa företag 

och organisationer i Sverige gäller målbilden att de ska ha en innovationsförmåga i 

världsklass med tre delmål varav ett av dessa är följande: ”Befintliga och nya företag arbetar 

systematiskt med att stärka sin innovationsförmåga” (Regeringskansliet, 2012, s.23). Detta 

innebär att företag bör påbörja arbetet med att främja innovationsförmågan.  

Byggbranschen är en lönsam bransch med en hög efterfrågan av arbetsbeställningar. Ett 

tydligt fenomen av detta är antalet ROT-ansökningar under år 2013. Cirka 965 000 hushåll 

ansökte för ROT-avdrag vilket betyder att 965 000 hushåll på något sätt har renoverat 

(Skatteverket, 2014). 

Market Direction genomförde en undersökning om hur innovationsklimatet är i Sveriges 

olika branscher, där 2 500 personer deltog i undersökningen som presenterades i Almedalen 

den 1 juli 2014. Bygg- och anläggningsbranschen visade sig vara den bransch som är mest 

negativa till innovationsklimatet i Sverige. Resultatet visade att 39 % ansåg att de lägger ner 

mycket resurser på innovation medan 27 % ansåg att de prioriterar lite resurser på innovation, 

där Stockholm är den region som satsar mest (Betong.se, 2014). B2B-opinon (2014) var på 

plats i Almedalen och har presenterat från resultatet vilka som är de största hindren för 

företagen att lyckas med innovation och utveckling (se Figur 1): 

 59 % svarade att det är brist på resurser i form av personal och tid. 

 31 % svarade att det är kompetensbrist. 

 30 % svarade att det är brist på kapital. 
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1.1 Företagsbeskrivning 

Garant Bygg & Bad AB är ett byggföretag i Stockholm som alla kan vända sig till oavsett 

idéer och önskemål. Detta gäller både företagare samt privatpersoner som har funderingar 

kring hur ett bygg eller ombyggnadsprojekt ska bli utfört. Själva bolaget Garant etablerades 

år 1958 och ägs fortfarande nu till viss del av familjen Schalander. Fram tills 70-talet växte 

bolaget i en ganska raskt takt och hade upp till sex stycken verkstäder som engagerade ett 

flertal anställda inom olika hantverksområden. Bolaget breddade ytterligare sin verksamhet i 

slutet av 80-talet till att bli mer bygginriktad. Garant började då rikta in sig mer mot att inreda 

bostäder, restauranger samt olika slags butiker och lokaler (Garant Bygg & Bad, 2014). 

Idag har Garant cirka 50 anställda och är uppdelade i olika arbetsfunktioner. Företaget har 

tillgång till 45 servicebilar som är i tjänst, redo för åka runt med material och resurser till de 

olika aktuella ombyggnadsprojekten. Styrkan i företaget ligger i den höga kompetensbredden 

som de har inom olika hantverksområden. Företaget utmärker sig genom att erbjuda den 

totala entreprenaden i ett och samma företag. Det innebär att varken kunden eller företaget 

behöver vända sig till extern hjälp då bolaget har egna målare, snickare, elektriker, murare 

etc. Detta anses såklart som en fördel för bolaget och ger även tillgång till större flexibilitet 

Figur 1 - Vilka är de största hindren för att ditt företag/organisation ska lyckas med innovation och 

utveckling? (B2B-opinion, 2014). 
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för kunderna vid behov av förändringar och speciallösningar. Denna styrka leder till Garants 

röda tråd som skapat vissa grundpelare i alla byggprojekt (Garant Bygg & Bad, 2014): 

 En mer sammanhållen personal som känner till varandras tänk. 

 Större trygghet och ansvar. 

 Snabbare entreprenadsanda vid behov av hjälp inom företaget. 

 Finns ingen annan att skylla på ifall något går snett, Garant tar på sig hela ansvaret. 

 Kunderna lär sig känna igen arbetarna. 

 

1.2 Problembakgrund 

Detta avsnitt presenterar de tre underrubrikerna som ger underlag till problembakgrunden. 

Det finns en beskrivning av uppdragsgivarens syn på ett stort problem i byggbranschen, där 

en förundersökning av författarna bekräftar att detta problem existerar och är aktuellt. 

Slutligen finns en beskrivning av vad tidigare forskning säger kring problemet. 

1.2.1 Uppdragsgivarens utmaning 

Uppdragsgivaren Peter Andersson är konsult på Garant och vill undersöka om byggbranschen 

kan jobba med innovationsprocesser. Han menar att byggbranschen har ett stort behov av 

innovativa arbetsprocesser, då innovationer i branschen idag endast består av nya produkter 

(t.ex. nya verktyg och material). Som tidigare nämnt är branschen välmående och efterfrågan 

är hög, vilket innebär att företaget växer och står i tröskeln inför utmaningen att expandera. 

Uppdragsgivaren vill därför att vi ska undersöka hur företaget kan arbeta med innovativa 

arbetsprocesser med fokus på förbättringar. Detta för att i syfte kunna visa upp ett resultat 

som påpekar positiva eller negativa värden genom att arbeta med förbättringsprocesser. 

1.2.2 Förundersökning 

För att undersöka och säkerställa trovärdigheten i uppdragsgivarens utmaning genomfördes 

en förstudie på företaget (se Bilaga 1). Studien genomfördes med fyra semi-strukturerade 

intervjuer med fyra av medarbetarna på Garant. Sammanfattat finns behov av planering och 

förbättringslösningar som ska tidseffektivisera arbetet i verksamheten. Intrycket av 

intervjuerna var att medarbetarna är bra på att erkänna brister och identifiera problem, men 

utmaningen är att få saker att hända. Respondenterna ansåg att de inte har tid för lösa sina 

problem och därför påverkas både kommunikation och informationsspridning enormt mycket. 

Rotorsaken anses vara att medarbetarna inte avsätter tid för lösningar, vilket resulterar i att 

det tar tid när de åtgärdar de problem som dyker upp på vägen. 
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Förundersökningen bekräftar uppdragsgivarens uttalande om att det inte pågår några 

förbättringsarbeten i verksamheten. 

1.2.3 Tidigare forskning 

Det har tidigare genomförts en undersökning om förbättringsarbeten på byggföretaget NCC 

som resulterade i hur konceptet Lean-manufacturing kan minimera slöseri, vilket är ett stort 

problem i byggbranschen (Cehlin, 2012).  Utmaningen är inte att samla in problem och lösa 

dessa, utan utmaningen är att lösningarna sprids och används inom företaget (dvs. 

standardiseras). Studien visar att det går att använda Lean i ett byggföretag och ger även 

förslag på hur Lean kan implementeras i företaget genom metoden PDCA. 

Implementeringsförslagen (genom PDCA) innefattar följande: 

 Få ledning och medarbetare att inse fördelarna med förbättringsarbeten genom att 

visa upp ett resultat från en prövotid. 

 Mindre arbetslag bör vara piloterna för arbetet. När de fått in rutinerna hur de ska 

arbeta med förbättringsarbetet parallellt med det vardagliga arbetet, kan det 

utvecklas till avdelningar och senare till resten av företaget. När andra avdelningar 

inser fördelarna och det redan finns inarbetade rutiner, blir det enklare för dem att 

implementera förbättringsarbetet. 

 Ledningen och medarbetarna måste förstå filosofin om Lean och behöver därför få 

en utbildning om detta, men inte om olika metoder utan endast om Lean filosofin. 

1.3 Syfte och innovationsbidrag 

Syftet med studien är att implementera innovationsteknik i byggbranschen för att förbättra 

arbetsprocesser. Innovationsbidraget består av ett arbetssätt/verktyg som ett byggföretag kan 

använda för att ta sig an problem, finna lösning samt hur detta ska spridas till andra 

medarbetare i företaget. 

1.4 Forskningsfråga 

Hur kan PDCA-metoden implementeras i ett byggföretag, för att främja innovationsförmågan 

i förbättringsprocesser? 
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2 Metod 

Det här metodkapitlet redogör genomförandet och tillvägagångssättet av hur studien gått till 

samt argumentation till valet av metod. Kapitlet presenterar även operationaliseringen, 

kvasiexperimentet samt urvalet. 

2.1 Metodval 

Detta är en kvalitativ studie med en deduktiv metodansats och innehåller olika testprojekt 

inom ett kvasiexperiment, där involverad personal har delats upp i två semi-strukturerade 

gruppintervjuer under denna utvärderingsforskning. 

Bryman och Bell (2013) förklarar att deduktion innebär att utgå från teori kopplat till resultat. 

De menar även att deduktion handlar om egna hypoteser som uppstår genom teorin som 

jämförs med ett resultat, där hypoteserna sedan bekräftas eller förkastas. På liknande sätt är 

denna studie uppbyggd då den utgår från teorin där hypotesen är frågeställningen. Därefter 

bekräftas eller förkastas teorin genom resultatet från empirin som presenteras i diskussionen 

(se 6.3 Slutsatser). 

Denna kvalitativa undersökning består av semi-strukturerade gruppintervjuer. Bryman (2011) 

menar att gruppintervjuer ofta täcker många frågeställningar som delvis kan vara relaterade 

till varandra samt att valet att använda gruppintervjuer kan vara att spara tid eller pengar. Det 

ska påpekas att den här studien har avsett använda gruppintervjuer i mån av att spara tid. 

Semi-strukturerade intervjuer handlar om att intervjuaren har en uppsättning frågor i ett 

frågeschema, men kan variera ordningsföljden samt ställa ytterligare frågor utanför 

frågeschemat (Bryman, 2011).  Frågorna i den här studien baseras på kopplingar till teorin 

samt vad respondenterna ansåg om lärandet av ett kvasiexperiment. Det var då nödvändigt 

med utrymme för att ställa ytterligare frågor för att få förståelse huruvida om PDCA-

dokumentet skulle kunna implementeras i företaget för framtida bruk.  

Bryman förklarar även kvasiexperiment som en manipulation i en social miljö där individer 

inte slumpmässigt är utvalda i olika grupper, utan är utvalda av omsorg att likna varandra så 

att grupperna blir så jämförbara som möjligt. Om individerna varit slumpmässigt utvalda är 

termen ”experiment” aktuell, men i denna studie har respondenterna valts ut och blivit 

indelade i två grupper (inför gruppintervjuerna) och kan anses som likartade. Studiens 

manipulativa sociala miljö bestod även av utvalda problemområden samt aktiviteter som 

skulle genomföras (läs mer om kvasiexperimentet under 2.2.2 Kvasiexperimentet). 
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Vidare förklarar Bryman att utvärderingsforskning är inriktad på bedömning eller utvärdering 

av interventioner i en social verklighet. Utvärderingsforskning används ofta i t.ex. 

organisatoriska åtgärdsprogram som en organisationsförändring. Det hela går ut på att en 

grupp utsätts för interventioner (dvs. nya initiativ eller förändringar) och en annan grupp ses 

som kontrollgrupp som inte utsätts för några interventioner. Därefter undervärderas 

skillnaden mellan grupperna. Detta är ett typiskt kvasiexperiment då 

undersökningspersonerna i dessa två grupper inte är slumpmässigt utvalda. Denna studie är 

en typ av utvärderingsforskning där kontroll gruppen är respondenterna själva som kan 

avgöra hur det var innan mot hur det blev efter genomförandet av kvasiexperimentet. 
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2.2 Operationalisering 

Detta avsnitt visar vilka teorier, metoder, begrepp och kopplingar som berörs samt vilka 

frågor som ställts i undersökningen. Det framgår även motivering till varför respektive fråga 

ställts. 

2.2.1 Operationaliseringskarta 

OPERATIONALISERING 

Forskningsfråga: Hur kan PDCA-metoden implementeras i ett byggföretag, för att främja 

innovationsförmågan i förbättringsprocesser? 

Teori/modell som ska användas  Begrepp och samband från 

teorin (kopplat till 

forskningsfrågan) 

Datainsamlingsmetod; 

frågor/teman  

MODELL 

 

Figur 2 - PDCA-cykeln (eget utformat  

från Bergman & Klefsjö, 2006). 

PDCA av Edward Deming i Bergman & 

Klefsjö, (2006). 

TEORI 

Lean 

 Leans fem-principer 

 Kaizen 

 PDCA 

Innovation 

 Inkrementell innovation 

 Den innovativa organisationen 

(komponenterna) 

o Delad vision, ledarskap och viljan 

till innovation 

o Hög delaktighet  

o Kreativt klimat (och kultur). 

o Nyckelpersoner 

Innovationsstrategi 

 Strategiaktiviteter 

 Entreprenörskap 

PDCA-metoden: 

Lean och Kaizen. 

 

Implementering och främja 

innovationsförmågan: 

Den innovativa 

organisationen 

(komponenterna) och 

Innovationsstrategi. 

 

Förbättringsprocesser: 

Lean, Kaizen och Inkrementell 

innovation. 

Semi-strukturerade 

gruppintervjuer efter 

deltagande i ett 

kvasiexperiment.  

 

 

Temafrågor:  

 Förbättringsprocesser 

 PDCA  

 Implementering och 

främja 

innovationsförmågan 
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2.2.2 Kvasiexperimentet 

Respondenterna genomförde ett kvasiexperiment som grundar sig på ett arbetssätt, vilket 

uppmuntrar till förbättringsarbeten. De fick utgå från ett utformat dokument (se Figur 3 

och/eller Bilaga 2) som baseras på PDCA. Respondenterna bestod av initiativtagare, 

genomförare, beslutstagare och övriga inblandade i kvasiexperimentet. Initiativtagarna fick 

en introduktion hur de ska använda dokumentet, ett 

exempel på hur det kan se ut, förklaringar samt 

instruktioner på hur de lämpligen ska fylla i 

dokumentet (se Bilaga 3-5). Efter genomförandet av 

kvasiexperimentet deltog alla berörda (dvs. 

respondenterna) i gruppintervjuer som är studiens 

empiri. 

Det ska nämnas att de problem som skulle lösas redan 

var utpekade genom förstudien och är utvalda på två 

kriterier: de skulle vara genomförbara på 1-2 veckor 

samt att problemen skulle komma från medarbetarna 

själva, vid fördel förstudien (se 1.2.2 Förundersökning). 

Kvasiexperimentet genomfördes generellt på följande 

sätt: 

1. Initiativtagarna fick en introduktion om dokumentet och hur det skulle användas. 

Tio problemområden delades ut på fyra initiativtagare. Ett problemområde 

motsvarar ett dokument. 

2. Initiativtagarna arbetade med olika förbättringsområden där de startade testprojekt 

genom att börja med att lägga en planering. Där skulle de identifiera problem och 

rotorsak, undersöka vilka som påverkas, sätta upp mål av vad som ska uppnås, 

skriva upp aktiviteter för att uppfylla målet samt vilka som skulle genomföra dessa 

aktiviteter. 

3. Initiativtagarna såg till att aktiviteterna genomfördes under prövotiden. 

4. När aktiviteterna var klara utvärderade initiativtagarna tillsammans med 

genomförarna om hur det gick och dokumenterade sedan detta. 

Figur 3 - PDCA-dokumentet (eget utformat). 
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5. Det sista steget initiativtagarna utförde i kvasiexperimentet var att ge förslag 

tillsammans med andra (exempelvis en kollega eller arbetsledare) om hur denna 

förbättring skulle standardiseras i företaget. 

6. Sedan tog en beslutstagare över dokumentet och analyserade vad som gjorts. 

7. Avslutningsvis bestämde beslutstagaren om förbättringen skulle införas på företaget 

eller inte. Om det skulle införas var beslutstagaren tvungen att utse en 

förändringsansvarig, vars uppgift är att implementera den nya förbättringen. Om 

förbättringen inte skulle införas var beslutstagaren tvungen att motivera varför och 

vilka åtgärder som krävdes för att uppnå ett godkännande. 

2.2.3 Beskrivning av problem och aktiviteter som genomfördes 

Som tidigare nämnt delades tio problemområden ut på fyra initiativtagare. Tre av dessa 

problem och lösningsaktiviteter omfattade materialinhämtning, informationsflöde samt 

introduktion av nyanställda. Till varje testprojekt skulle initiativtagaren beskriva ett problem 

samt dess rotorsak. Vidare angavs målet med testprojektet och slutligen vilka aktiviteter som 

krävs för att uppnå uppsatt förbättringsmål.  Nedan förklaras de tre utvalda textprojekten mer 

detaljerat som ingår under Plan och Do i PDCA-dokumentet. 

1. Materialinhämtning. 

Problem: Tidsslöseri vid materialinhämtning på grund av långa bilköer under 

morgonruschen. 

Rotorsak: Det saknas avsatt tid för att kunna planera ovanstående problem. 

Mål: Bättre planering från alla medarbetare vilket ska resultera i mindre tidsslöseri – 

högre effektivitet. 

Förbättringsaktiviteter: Avsätta sista arbetstimmen till att hämta material istället för 

tidig morgon. Dessutom planera materialinhämtning för nästkommande dag, helst en 

hel vecka framöver. 

2. Informationsflöde. 

Problem: Bristande information gällande aktiva och slutförda arbeten samt kunder. 

Rotorsak: Det aktuella arbetssättet är ålderdomligt och ostrukturerat. Det saknas ett 

digitalt informationssystem som kan hantera viktig aktuell information. Det händer 

ofta att denna typ av data hamnar mellan stolarna då all information överförs via 

penna och papper. 

Mål: Att samla all relevant informationsdata om aktuella, slutförda samt framtida 

arbeten i en digital databas. 
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Förbättringsaktiviteter: Till en början fylla i viktig information digital via tjänsten 

Google Docs. Genom detta kan medarbetare smidigt lägga till samt korrigera 

information om aktuella/slutförda eller framtida arbeten. 

3. Introduktion av nyanställda. 

Problem: Det saknas idag en introduktion av nyanställda i företaget. 

Rotorsak: Idag fokuserar man på att snabbt aktivera en nyanställd med arbete istället 

för att ta sig tid att genomföra en ordentlig introduktion. 

Mål: Alla på företaget ska känna igen varandra. 

Förbättringsaktiviteter: Vid varje nyanställning den nyanställde få samlad 

information om företaget genom ett informationsmöte. Ytterligare en aktivitet är att 

företaget fotograferar den nyanställde med en kortare presentation som skickas ut till 

medarbetare. 

2.3 Gruppintervjuer och intervjuguide 

Det genomfördes två semi-strukturerade gruppintervjuer med stöd av en intervjuguide. 

Intervjuguiden tillkom under studiens gång genom operationaliseringen och består av tre 

temafrågor: förbättringsprocesser, PDCA samt implementering och främja 

innovationsförmågan. Intervjuguiden redogör vilka frågor som har ställts till respondenterna 

och under varje temafråga ställs frågor om den teorin som är kopplad i operationaliseringen. 

Intervjuguiden innehåller även en motivering till respektive fråga där vi förklarar varför vi 

har valt att ställa den aktuella frågan. Den förklarar hur vi ställer frågan samt vilken teori 

frågan är kopplad till, dvs. det vi stödjer oss på när vi ställer frågan. Läs Bilaga 6 för att se 

frågorna och motiveringarna. 

2.4 Urval 

Garant Bygg & Bad är ett byggföretag med potential till att vara testpiloter i ett 

kvasiexperiment som handlar om att arbeta med förbättringsarbeten då de står inför en sådan 

utmaning. Det ska även nämnas den access till företaget som kom genom en lärare på 

Mälardalens högskola som känner uppdragsgivaren och har undervisat honom för ca 15 år 

sedan på högskolan. 

Försökspersonerna (respondenterna) är arbetare på företag och fyller funktioner som 

företagsägare, arbetsledare, administratör och hantverkare (t.ex. snickare, målare, VVS-

montör, osv). Valet av de specifika försökspersonerna är att de anses vara nyckelpersoner 

som kan avsätta tid samt är villiga att genomföra studien. De delades senare in i två grupper 
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för att besvara frågor i gruppintervjuer. Dessa två grupper kan ses som liknande varandra och 

jämförbara. 

2.5 Studiens genomförande 

 

Figur 4 - Studiens genomförande (eget utformat). 

I figuren ovan (Figur 4) beskrivs studiens tillvägagångssätt som i ett tidsperspektiv kan läsas 

från vänster till höger, uppifrån och nedåt. Till en början i inledning hade vi ett 

förutsättningslöst möte med uppdragsgivaren som beskrev byggbranschens utmaning. För att 

bekräfta eller förkasta om uttalanden från uppdragsgivaren stämde, genomfördes en mindre 

omvärldsanalys (beskrivs i 1. Inledning) samt en förundersökning på det aktuella företaget 

Garant. Vi gick sedan vidare med ärendet i att se vad tidigare forskning säger och hittade en 

artikel som har testat det som uppdragsgivaren har efterfrågat, dvs. förbättringsprocesser. 

Efter att vi beslutat att utmaningen var tillräckligt intressant påbörjades en operationalisering 

som beskriver metod och teori. I detta läge fann vi en handledare som visade vilja att 

utveckla vårt koncept som resulterade i själva utförandet. Vi tog fram ett dokument som 

grundas på hela inledningen samt teorin, vilket bidrog till det vi beskrivit som 

kvasiexperimentet (se 2.2.2 Kvasiexperimentet). Efter kvasiexperimentets slut genomfördes 

två gruppintervjuer med åtta berörda medarbetare på företaget Garant. Intervjuguiden med 

motiveringar till respektive fråga finns beskrivna i operationaliseringen (se 2.3 

Gruppintervjuer och intervjuguide samt Bilaga 6). Respondenternas svar sammanställdes till 

en gemensam empiri som sedan analyserades i form av kopplingar mellan empiri och teori. 

Slutligen förde vi en diskussion där vi reflekterade över studiens metod i en metoddiskussion. 

Vi diskuterade och kommenterade med egna åsikter det vi ville lyfta fram från analysen i 

resultatdiskussionen, vilket i sin tur ledde till studiens slutsats. Avslutningsvis ville vi tydligt 
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visa vad vi anser att forskningen bör fortsätta efter denna studie genom att diskutera detta i 

det avsnitt som avser förslag till vidare forskning.  
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3 Teoretisk referensram 

Detta kapitel redogör vilka teorier den här studien bygger på. Det finns en viss avgränsning 

där redogörelsen endast fokuserar på teori som är relevant för studien. 

Teorin som studien bygger på handlar om ständiga förbättringar. Där ingår teorin om Lean 

(eliminera faktorer som inte leder till ett kundvärde), Kaizen (ständiga förbättringar för att 

eliminera slöseri) och PDCA (en metod att jobba mot ständiga förbättringar). Det finns även 

innovationsteorier där ständiga förbättringar ingår, bl.a. inkrementella innovationer 

(processer som förbättrar ett redan existerande koncept) som även ingår i denna studie. En 

innovativ process kräver både interna och externa influenser för att forma resultatet, därför är 

det viktigt att ha en innovationsstrategi och en innovativ organisation (en strategi och 

organisation som båda stödjer innovation) som ingår i studiens teori. 

3.1 Lean 

Lean har under de senaste årtionden nått en stor spridning världen över. Många menar att 

Lean är det mest framgångsrika produktionssättet genom tiderna. Efter en undersökning om 

biltillverkares produktivitet och kvalité kom Massachusetts Institute of Technology (MIT) år 

1979 fram till att de Japanska tillverkarna höll en betydligt högre klass än konkurrenterna i 

väst. Denna studie resulterade i litteraturen ”The Machine That Changed The World” som 

blev grunden till det nya myntade uttrycket Lean. Uppfattningen kring vad detta populära 

begrepp egentligen innebär varierar dock (Bicheno, 2007). 

Toyota Production System (TPS) som ligger till grund för en större del av Lean production 

filosofin börjar sin historia i efterkrigstidens Japan. Toyota motor som grundades år 1927 

ställdes inför helt andra affärsmöjligheter jämfört med de amerikanska biltillverkarna efter 

andra världskriget. Bilindustrin i Japan var avsevärt mindre än den i USA. Ford och GM 

fokuserade nämligen på massproduktion i syfte att producera så många enheter som möjligt 

till lägre priser. Fabrikerna i Japan var däremot tvungna att vara betydligt mer flexibla på 

grund av de flertal olika bilmodeller som tillverkades på samma monteringslina. Detta ledde 

till att man fokuserade på att eliminera potentiellt slöseri. Toyota granskade varje moment i 

produktionsprocessen noga, från råmaterial till slutprodukt. Allt för att kunna leverera 

snabba, flexibla processer som resulterar i värde för kunderna (Liker, 2009).   

Idéerna kring TPS kom fram genom kvalitéutvecklingsexperterna W. Edwards Deming och 

Joseph M. Juran, som under 50-talet ofta höll utvecklingskurser till företagsledare i Japan. 
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Toyotas avdelningschef Taiichi Ohno blev starkt inspirerad av de amerikanska experternas 

filosofi vilket gav drivkraft till att grunda TPS.  

TPS bygger på de grundprinciper Lean består av, däremot är Lean Production en utveckling 

av detta. Vidare leder den nya tolkningen ofta till missuppfattningar om hur systemet kan 

användas samt i vilken kontext. Det finns nämligen en fara i att se Lean likt ett 

universalverktyg eftersom att Lean möjligör flertal olika arbetssätt. Därför är det viktigt att 

anpassa det valda Lean arbetssättet efter sin organisation för att minska risken att Lean-

potentialen inte fullt uppnås (Peterson m.fl, 2009). 

Lean production bygger på att identifiera och eliminera de faktorer som inte leder till värde 

för kunden. Det vill säga ett konstant värdeskapande för sina kunder genom snabbt 

anpassbara processer. Enklare uttryckt handlar det om mer värde för mindre arbete (Liker, 

2009). 

3.1.1 Leans fem principer 

De Lean filosofiskt lagda författarna James Womack och Daniel Jones förklarar hur fem 

principer underbygger Lean-tanken. Dessa principer ska fungera som ett ramverk för att 

identifiera potentiellt slöseri i processens alla delar. Det är viktigt att förstå att dessa principer 

inte ska uppfyllas vid endast ett tillfälle, det är ett kontinuerligt förbättringsarbete för att nå 

maximalt resultat. Lean är en långsiktig process som kräver tålamod och ger oftast ett lyckat 

resultat i slutändan. Därför är det viktigt att poängtera att Lean inte är ger några vinster på 

kort sikt (Bicheno, 2007). 

1. Värde - sett ur kundens perspektiv. För att kunna uppfylla den första principen 

måste företaget vara medvetna om vem kunden egentligen är samt målgruppens 

intresse. Detta beskrivs ofta som kärnan i Lean filosofin. I många fall har producenter 

tendenser att tillverka produkter som är mest kostnadseffektivt för dem själva eller 

produkter som anses vara enkla att tillverka (Bicheno, 2007). 

2. Identifiera värdeflöde. Som tidigare nämnt i TPS granskade man processernas 

samtliga moment, från råmaterial till slutkund eller produktkoncept till lansering. 

Detta fungerar på samma sätt, värdeflödet ska identifieras i den andra principen för att 

utesluta de sekvenser som inte tillför något värde för slutkunden. All form av slöseri 

ska elimineras och inställningen är att processen aldrig är starkare än företagets 

svagaste länk (Bicheno 2007). 
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3. Flöde. Att försöka skapa ett jämnt och oavbrutet flöde i processerna är vad den tredje 

principen bygger på. Verksamheten ska försöka minska köer samt undvika potentiella 

hinder för att på så sätt få värdet att flöda. (Bicheno, 2007). 

4. Pull. Pull betyder att man bör ha en snabb reaktionstid samt en hög flexibilitet för att 

effektivt kunna svara till kundernas nya krav. Pull förespråkar dessutom att produkter 

eller tjänster endast ska produceras baserat på kundernas efterfråga för att utesluta 

överproduktion (Bicheno, 2007).  

5. Perfektion. Den sista principen, perfektion¸ sammanfattar hela visionen i Lean. Det 

handlar om att skapa en gemensam drivkraft i organisationen för att kontinuerligt leta 

efter förbättringsmöjligheter i verksamheten. Varje incident i processen måste ses som 

en chans till förbättring, med det tankesättet avslöjas ytterligare fel som tidigare 

möjligen varit okända. När alla tidigare principer tagits i beaktning blir den sista av de 

fem något att eftersträva. Däremot kommer denna princip aldrig helt att uppfyllas då 

det alltid finns delar som går att förbättra, vilket är det primära syftet med dessa 

principer (Bicheno, 2007). 

3.2 Kaizen 

Det Japanska begreppet Kaizen är uppdelat i två tecken. Det första, kai, som betyder 

förändring medan det andra, zen, står för innebörden till det bättre. Dessa två tecken 

kombinerade, Kaizen, bildar en tredje betydelse: ständig. Kaizen kan därför förklaras som en 

strategi där man strävar efter en ständig förbättring (Bergman & Klefsjö, 2006). Kaizen 

filosofin har i syfte att förbättra verksamheten i flertal olika områden genom små 

förbättringar, övergripande samt genomgripande för att genomsyra helheten samt de mindre 

detaljerna (Liker, 2009). Eftersom kundernas synsätt ständigt förändras och standardnivån 

konstant ökar är dessa förbättringar ett måste för verksamhetens överlevnad. Detta innebär att 

Kaizen är ett evighetsprojekt då det alltid finns ett sätt att utveckla samt förbättra processer i 

en verksamhet. Grundtanken med Kaizen är att arbeta med ständiga små förbättringar som 

skall omfatta alla i organisationen, från ledning till medarbetare. Vidare ska 

förbättringsarbetet bidra till utveckling samt lärande (Imai, 1991).   

”Liknöjdheten är Kaizens arvfiende” (Imai, 1991, s.28). 

Startpunkten för ett förbättringsarbete är att erkänna att de faktiskt behövs. Utan erkännandet 

av problemen blir det omöjligt att erkänna behovet av en förbättring. Vidare menar Imai 

(1991) att användandet av Kaizen-strategin bidrar till att skapa en företagskultur där alla 
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Figur 5 - PDCA-cykeln (eget utformat  

från Bergman & Klefsjö, 2006). 

inom verksamheten inspireras till att erkänna potentiella problem och kan i och med det 

åtgärda dessa. Det är därför viktigt att alla i verksamheten, både ledning och medarbetare 

begriper de fördelar som finns i förbättringsarbetet för att få dem engagerade och på så sätt 

skapa en företagskultur där kontinuerliga förbättringar uppstår. Att skapa denna typ av 

företagskultur är ingen lätt process och kräver därför en avsevärd insats i både tid och 

engagemang från ledningen. 

3.3 PDCA 

Det finns flera olika metoder inom Leans ständiga förbättringsarbeten. Kärnan av dessa 

metoder sammanfattas i Kaizen, en av dem är PDCA. 

PDCA är en metod som brukar kallas för PDCA-cykeln, detta beror på att metoden ofta 

symboliseras likt ett hjul som konstant snurrar. Metoden härstammar från Walter A. Shewhart 

som anses vara en av de mest betydelsefulla personerna inom kvalitetsutveckling i modern 

tid. År 1931 gav Shewhart ut en publikation med hans filosofi kring kvalitetsfrågor. I den 

uppvisar Shewhart en stor förståelse av hur tidsslöseri bland tillverkningsprocesser påverkar 

verksamheten. Shewhart föreslog vidare en typ av förbättringslärcykel som W. Edwards 

Deming under 1950-talet vidareutvecklade. Denna utveckling resulterade i grundandet av 

PDCA (Bergman & Klefsjö, 2006). PDCA används idag 

som en effektiv metod för att möjliggöra struktur till 

verksamhetens förbättringsarbete. Detta ska i sin tur 

utmynna i en bättre kvalitet hos verksamheten samt 

tillfredsställa dess kunder (Imai, 1991).  

PDCA-cykeln är uppdelad i fyra olika faser: Plan-Do-Check-

Act. Dessa faser utgör en cykel som skall ge struktur i 

förbättringsarbetet (se Figur 5). 

Plan (Planera) 

I den första fasen plan identifieras och analyseras problem. Det viktiga i denna fas är att 

definiera problemets rotorsak eftersom att den egentliga orsaken till ett uppkommit problem 

bygger på rotorsaken. Deming menar att man bör tänka på de potentiella förbättringar som 

om de vore mindre experiment. Vidare menar Deming att en noggrann problemdefinition 

samt en kontinuerlig kommunikation gynnar implementeringen av förbättringsarbetet i 

längden (Bicheno, 2007). 
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En annan viktigt aspekt är att definiera kundens behov för att förstå problemen ur deras 

perspektiv. När dessa steg är utförda ska mål och en plan för projektet bestämmas (Peterson 

m.fl, 2009). 

Do (Gör) 

Om tidigare steg är grundligt genomfört och problemet ordentligt fastställt ska fas två vara 

enkel att genomföra. I denna fas ska man utveckla och testa de förbättringar som uppkommit 

till det fastställda problemet. Det är därför viktigt med ett bra kommunikationsflöde så att alla 

involverade är införstådda i vad som ska göras (Bergman & Klefsjö, 2006). 

Check (Kontrollera) 

I den tredje fasen sker inlärningsprocessen. Detta är den fas som många verksamheter oftast 

missar. Det är därför nödvändigt att avsätta tid för att kunna utvärdera projektet då det 

huvudsakliga lärandet sker i denna fas. Genom att följa upp och analysera de utförda 

förbättringarna kan man svara på lämpliga frågor (Bicheno, 2007): 

 Vilka lärdomar tar vi med oss? 

 Eliminerades problemet? 

 Vad fungerade bra och vad fungerade mindre bra? 

 Vad kan utvecklas till nästa gång? 

Act (Standardisera) 

Om förbättringsprojektet visar sig vara effektiva för verksamheten ska det standardiseras så 

att framstegen tas tillvara på. Även här är det viktigt att kommunicera betingelserna till alla 

involverade. Cykeln är därefter sluten och förbättringen standardiserad. Däremot är det 

viktigt att förstå att inget i PDCA-cykeln är ristat i sten, det är en evighetsprocess (Peterson 

m.fl., 2009). 
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3.4 Innovation 

Som nämnt tidigare handlar Lean och Kaizen om ständiga förbättringar. Detta liknar ett 

begrepp inom innovationsteorin: inkrementell innovation. Tidd och Bessant (2009) förklarar 

att det finns fyra olika typer av innovationer i 4P-modellen som är: process, paradigm 

(mentala modeller), produkt (och service) samt position. Inom respektive typ av innovation 

finns två kategorier som utmärker hur innovativt det nyfunna är. Dessa kategorier kallas 

radikal- och inkrementell innovation. Tidd och Bessant (2009, s.23) förklarar dessa begrepp 

med följande enkla meningar: 

 Radikal innovation - ”do something different”. 

 Inkrementell innovation - ”do what we do but better”. 

Inkrementell innovation handlar om förbättringar, vilket liknar filosofin om Lean och Kaizen. 

Tidd och Bessant menar att det nästan är möjligt att mobilisera människor i en organisation 

till att använda deras idéer och kreativitet som bidrag till ständiga förbättringar. Dock 

misslyckas detta oftast i praktiken. Orsaken är att organisationer ofta saknar strategier med 

fokus på innovationsaktiviteter, vilket kräver två grundförutsättningar. Dessa är att 1) skapa 

en tydlig och konsekvent strategi för organisationen samt 2) utveckla denna strategi genom 

en stegvis process som ska ge förståelse, mål och delmål. De Jager m.fl. (2004) menar att 

företag har behov av ihållande innovationer för att säkerställa deras överlevnad. Om 

företagen kan förändra sina erbjudanden eller förändra sina arbetssätt att leverera sina 

erbjudanden minimerar de risken för konkurs, det är därför det krävs kontinuerlig innovation 

i företagen. Dock menar De Jager m.fl. att kontinuerlig innovation ska ske i en kombination 

av förbättringar av det man redan gör idag (inkrementell innovation) och förändringar så det 

man gör idag ska vara unikt samt annorlunda (radikal innovation), detta leder till ännu bättre 

förbättringar. Tuschman och O´Reilly (1996) jämför detta med ambidexter (tvåhändiga) och 

menar att företag måste vara skickliga att genomföra både inkrementella och 

revolutionerande (radikala) förändringar, för att företaget ska bli framgångsrikt under långa 

perioder.  

Den innovativa processen kräver interna och externa influenser som formar vad som är 

möjligt och faktiskt framträder i verkligheten. Därför är det viktigt att ha en strategi som 

stödjer innovation och även en organisation som stödjer detsamma (Tidd & Bessant, 2009). 
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3.4.1 Den innovativa organisationen 

Det finns flera studier av innovativa organisationer där ett flertal av dem har kritiserats på 

grund av för stor fokusering av enskilda koncept som t.ex. team-work eller 

organisationsstruktur. Det är ändå möjligt att ta ut vissa delar till en uppsättning komponenter 

som är kopplade till framgång (Tidd & Bessant, 2009). Dessa komponenter är sammanställda 

att användas till att bygga en innovativ organisation. Tidd och Bessant presenterar denna 

uppsättning av komponenter som följande: 

 Delad vision, ledarskap och viljan till innovation 

 Hög delaktighet i innovation 

 Kreativt klimat 

 Nyckelpersoner 

 (Passande organisationskultur) 

 (Effektiva team) 

 (Externt fokus) 

I denna studie har de första fyra komponenterna beskrivits som de mest relevanta att 

undersökas. 

Delad vision, ledarskap och viljan till innovation 

Tidd & Bessant (2013) hävdar att ledarskapets agerande och beslutsfattande är en viktig 

komponent för en innovativ organisation. Ett ledarskap bidrar till fokus på de specifika 

problemområden som berörs inom arbetsprocesserna. Det är viktigt att ledarskapet har en 

vilja att vara innovativ genom en kontinuerlig strävan för förbättringsarbeten och processer. 

Detta innebär att organisationen ständigt försöker följa med utvecklingen och är beredda på 

att bli involverade i olika innovationsprocesser. Det handlar om att ledarskapet strategiskt 

pekar mot en riktning som kan stödja organisationens vision. Forslund (2013) beskriver att 

visionen kan ses som en del av organisationens affärsidé, med syftet att leda medarbetarnas 

tankar i en riktning mot ett uppsatt mål. Visionen ska inspirera medarbetarna till handling och 

visionen blir stark om medarbetarna inspireras. Därför kan visionen alltså användas som ett 

verktyg för att få individerna i en organisation att bli inspirerade att arbeta mot den 

gemensamma riktningen. 

Ledarskapet kan ses som ett komplext begrepp och används i många olika termer, men 

ledarskapet kan definieras som: ”Den inflytandeprocess genom vilket man får en organiserad 
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grupp att nå sitt mål” (Alvesson & Sveningsson, 2012, s.298). Alvesson och Sveningsson 

menar att en lämpad ledare hjälper till att uppnå de gemensamma målen genom att utmärka 

personliga egenskaper t.ex. tydlighet, ansvarskänsla samt pålitlighet. Detta innebär att ledaren 

har ett stort inflytande att påverka styrningen av människors uppfattningar i olika 

sammanhang. 

Burns (2011) beskriver dessutom att ledarskapet ska genom god kommunikationsförmåga få 

alla medarbetare att fokusera på att jobba tillsammans mot det gemensamma målet. 

Backström, Döös och Wilhelmsson (2006) beskriver även att personliga egenskaper i 

ledarskapet kan leda till ett förtroende samt tillit mellan arbetare och ledare. Detta möjliggör 

goda relationer mellan arbetare och ledare, som även kan bidra till att ledarskapet kan tyckas 

vara inspirerande. 

Hög delaktighet i innovation 

Hallgren (2009) beskriver definitionen av hög delaktighet i innovation (HII) som innebär att 

involvera så många medarbetare i en organisation som möjligt för lärande och kontinuerlig 

utveckling. De Jager m.fl (2004) bekräftar detta genom att förklara att en bred involvering är 

grunden för den så kallade learning curve effect. Denna innebär att systematiskt finna samt 

lösa problem, vilket bidrar till ständig förbättring. Vidare menar även De Jager m.fl. att det är 

viktigt att utvidga involveringen i innovationsaktiviteter i hela organisationen eftersom 

många människor har en hög kapacitet att finna och lösa problem samt se möjligheter. Även 

Tidd och Bessant (2013) säger att individer är kunniga på att utveckla inkrementella 

innovationer (förbättringar) och att dessa kan få långsiktiga effekter. De förklarar även att HII 

har starka kopplingar till Lean och Kaizen och menar att allt handlar om ständiga 

förbättringar. 

För att arbeta mer med HII föreslår Tidd och Bessant vidare att organisationer kan använda 

deras Fem-stegs HII-modell (se 

Figur 6). Modellen föreslår hur HII 

med hjälp av olika nivåer likt ett 

verktygsystem kan implementeras i 

en organisation, för att främja 

utvecklingen av ständiga 

förbättringar. Syftet med HII-

modellen är att få individer inom 

Figur 6 - The five-stage high-involment innovation model (Tidd & 

Bessant, 2009, s.120). 
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företaget att bli mer involverade i innovationsprocesserna, som sammanfattat innebär 

följande (Tidd & Bessant, 2013): 

1. I den första utvecklingsnivån sker det väldigt lite driftighet av HII. Aktiviteter som 

kan uppstå är oftast slumpmässiga och sker utan någon form av struktur. 

Problemlösningar som kan uppstå i denna nivå har kortsiktiga fördelar för företaget. 

2. Det är nu organisationen försöker strukturera en process för att kunna på ett 

systematisk tillvägagångsätt identifiera problem samt åtgärda dem. Tanken är att 

uppmuntra samt lära personalen till att bli mer delaktiga för att ta sig an processen. 

För att lyckas få personalen att bli mer motiverade krävs det stöd samt engagemang 

från högsta ledningen.   

3. I nivå tre är det dags att utplacera strategiska mål inom organisationen för att kunna 

anpassa förbättringsaktiviteterna för både grupper och individer. Parallellt med detta 

krävs det att lära ut hur processens prestanda kan övervakas och mätas för att 

kontinuerligt stimulera ständiga förbättringar. Det handlar om att involvera 

medarbetarna till att bli mer vana för att hela tiden försöka hitta kopplingar till HII.  

4. Vid förflyttningen till denna nivå tillåts medarbetarna ett utrymme för eget 

beslutstagande. Individer samt grupper får nu mer ansvar att på egna initiativ 

experimentera och testa sina förbättringsaktiviteter på egen hand. Det egna 

initiativtagandet bör dock beaktas och det är viktigt att medarbetarna håller sig inom 

ramen till förutsättningarna av lämpliga aktiviteter. Det bör alltså vara ett internt 

fokus och inte ett externt eftersom principen möjliggör till ett mer öppet 

inlärningsarbete, då alla kan hjälpa samt ta lärdom av varandra. 

5. I den slutgiltiga nivån är det en fullständig kapacitet av HII och samtliga 

medverkande är involverade med att experimentera och utföra förbättringsprocesser. 

Alla är kontinuerligt aktiva med att automatiskt fånga upp lärande samt dela ut 

kunskap i organisationen. HII ses nu som ett dominant sätt att utföra inom hela 

organisationen och berör allas delaktighet i innovationsprocesser, både inkrementella 

samt radikala.  

Det finns även en koppling mellan HII och organisationskultur. Dock menar Bessant och 

Tidd (2009) att en kultur som stödjer HII kräver ett stort engagemang från ledningen i toppen 

av en organisation. 
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Kreativt klimat och kultur 

Bessant och Tidd (2011) beskriver att ett kreativt innovationsklimat i en organisation främjar 

olika synsätt på användandet av nya produkter, tjänster samt arbetsprocesser. 

Innovationsklimatet inom en organisation associeras ofta med nytänkande, 

förbättringsprocesser, nya satsningar samt förändringar av tjänster eller produkter. Liknande 

förhållningsätt håller Ekvall (1996) med om och menar att klimatet har en stark påverkan på 

organisationens verksamhet. Ekvall beskriver att klimatet påverkar olika viktiga 

organisatoriska processer såsom att skapa motivation, engagemang och beslutsfattande.   

Leonard och Swap (2005) menar att resultatet i den kreativa processen är en viktig 

beståndsdel för innovation och att det kan krävas tid samt träning för att främja den. 

Kreativitet är något som bör stimuleras inom företaget och det krävs att ledningen skapar 

förutsättningar som stödjer det kreativa klimatet. Richtnér och Frishammar (2012) menar att 

enbart kreativa idéer inte räcker för att lyckas skapa innovationer. Kreativitet kan uppstå på 

många olika sätt och det är viktigt att individer tar sig an de idéer som genereras. Det handlar 

om att ta ansvar att fullfölja den påkomna idén. 

Thumin och Thumin (2011) beskriver organisationens omgivning som ett komplext koncept, 

vilket gör att organisationsklimatet enkelt kan förknippas med organisationskulturen. 

Klimatet ses mer som en omfattande dimension av kulturen och anses inte vara helt entydig i 

dagens forskning. Rousseau (2011) beskriver att klimatet definierar olika beteenden som 

uppstår av individuella uppfattningar och attityder i sin omgivning. Kultur hänvisar till andra 

värden inom organisationen och riktar sig mot individers värderingar, normer och tankesätt. 

Alvesson och Sveningsson (2012) menar att kultur är något som oftast skapas genom 

interaktion och samspel med varandra. Det handlar om människors uppfattningar om olika 

saker som växer fram över tiden som tills slut blir en vana eller en tradition inom 

organisationen.  

Bessant och Tidd (2011) hävdar att kulturen inom en organisation kan vara svårföränderlig. 

Eftersom kultur är något som byggs upp med ett inrotat tankesätt under en lång tid, blir det 

svårt att enkelt försöka förändra den.  För att få en organisation att försöka förändra sin kultur 

krävs det att ledningen gör små förändringar i arbetsklimatet. Ledarens roll blir att ändra 

personalens beteende genom att genomföra små förändringsprocesser inom arbetet med hjälp 

av t.ex. olika verktyg eller modeller. Detta kan medföra till att personalen vänjer sig till den 

nya arbetsprocessen, vilket på lång sikt kan resultera till att bli en del av företagskulturen. 
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Nyckelpersoner  

Nyckelpersoner är olika individer i en organisation som tillför med högt engagemang och 

kunskap gällande förbättringsprocesser. Det är oftast personer som är uppdelade i olika roller 

inom organisationen som motiverar samt driver innovationsprocessen framåt. Rollerna kan 

t.ex. innefatta en arbetsledare eller en projektledare (Tidd & Bessant, 2013). Vallerius och 

Uggelberg (2007) bekräftar att nyckelpersoner ofta är individer med stor tyst kunskap, dvs. 

kunskap samlad efter nyckelerfarenheter eller specialkompetens under en längre period. 

Kunskap som denna är enligt författarna nyckelkompetens, därför kan individer i en 

organisation som har denna kunskap benämnas som nyckelpersoner. Även Dalkir (2005) 

påpekar vikten av nyckelpersoner och dess unika kunskap. Genom att förvalta nyckelpersoner 

samt dess nyckelkompetenser inom organisationen menar Dalkir att dessa förmågor utgör en 

konkurrensfördel. 

Inom den innovativa förbättringsprocessen är kommunikation samt informationshantering 

viktigt, vilket innebär att organisationen bör avsätta tid för att nätverka samt skapa 

relationsbyggande. Detta medför till en annan typ av nyckelperson som bidrar till att främja 

innovationsförmågan. Denna nyckelperson har en benämning som kallas för gatekeepers, 

vilket innebär att samla in viktig information från olika aktörer. Nyckelpersonen agerar likt 

en kommunikatör och lämnar över den insamlade informationen till relevanta medarbetare 

som kan använda det till ett värdeskapande. Denna informationshantering effektiviserar 

social relationsbyggande samt bidrar till värdefulla resurser som nås ut till samtliga inom 

organisationen (Tidd & Bessant, 2013). 

3.4.2 Innovationsstrategi  

Strategiaktiviteter är nödvändiga och grunden för innovation. Dessa aktiviteter finns i 

sammanhanget för alla innovationsinsatser, som är avsedda att skapa konkurrensfördelar. 

Innovation är lönsamt i utnyttjandet av idéer, vilket innebär att innovationsarbete kräver två 

saker: en källa till idéer som leder till lönsamhet och ett mål för att kunna utnyttja dessa idéer. 

Målen fastställs av och uppfylls av en strategi. Med rätt verktyg kan strategi motivera idéer 

och insikter som leder till innovation, som i sin tur leder till konkurrensfördelar. Därför är 

strategi nödvändigt för innovation när ett företag vill nå konkurrensfördelar, utan strategi 

finns ingen motivation till innovation (Stewart & Fenn, 2006). 
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Vid omständigheter där ny information påverkar strategier som då kan behöva förändras, 

anser Tidd och Bessant (2009) följande steg som det mest effektiva förfarandet och skapar 

även lärande: 

1. Gör noga övervägda förändringar mot det uttalade målet. 

2. Mät och utvärdera effekterna av dessa förändringar. 

3. Justera vid behov målet och besluta om nästföljande förändring. 

Burns (2011) har tagit fram en illustration om hur innovation leder till konkurrenskraftiga 

fördelar. Han menar att det är genom förmågan att vara kreativ till förmågan att upptäcka 

möjligheter som innovationer skapas, med betoning på kreativitet. Dock är detta endast 

möjligt i en miljö som består av entreprenörskap. Han säger även att entreprenörer inte 

definieras enbart som drivande företagsägare, utan är personer som skapar värde genom att 

utnyttja någon form av förändring och därför är innovation ett viktigt verktyg.  

Olsson och Frödin (2009) säger att vem som helst kan vara en personlig entreprenör, men 

måste ha ett visst förhållningssätt. De beskriver personligt entreprenörskap som en bro mellan 

tanke och handling. Fokus ska ligga på möjligheter och genom kraft, lust och vilja ska en 

personlig entreprenör våga prova olika saker som sedan leder till att våga lyckas samt 

misslyckas. Det viktiga med personligt entreprenörskap är att få saker att hända.  
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4 Empiri 

Empirikapitlet presenterar den data som samlats in och sammanställts från de två 

gruppintervjuerna på Garant Bygg & Bad.  

Respondenterna har under ca två veckors tid arbetat med PDCA-dokumentet som fungerar 

likt ett verktyg för att arbeta med förbättringsprocesser. Detta verktyg dokumenterar 

problemindikationer, lösningsförslag, utvärdering, förslag på hur de nya förbättringarna ska 

implementeras samt beslut om förbättringarna ska implementeras eller inte i företaget. Se 

Bilagorna 2-5 för mer information kring hur verktyget fungerar och kan användas. 

Empirin är indelade i tre temaområden: förbättringsprocesser, PDCA samt implementering 

och främja innovationsförmågan. Svaren från de båda grupperna är sammanställd till ett 

gemensamt svar för att inte kunna identifiera vad de olika yrkesrollerna sagt i hänsyn mot 

etiken. De svar som kom från första gruppen studerades för att identifiera vad den andra 

gruppen kom att behöva komplettera, därav enkelheten i att presentera en gemensam empiri 

från alla respondenter på Garant. Empirin under respektive fråga är noga observerat och är 

något omformulerad för att dels förstå vad respondenterna sade samt för att anpassa svaren 

till skriftspråk. Det finns även ett antal axplock av citat som sades av respondenterna vid 

intervjuerna för att tydligt visa att vår sammanställning stämmer. Dock blev det något 

problematisk för respondenterna att besvara vissa frågor då det upplevdes att respondenterna 

inte är bekanta eller insatta i vissa begrepp. Begreppen berörde frågorna om vision (fråga 10), 

kreativt klimat (fråga 13) samt kultur (fråga 13.1). 

4.1 Förbättringsprocesser 

Detta avsnitt berör de frågor som diskuterades och berörde förbättringsprocesser. 

1. Ni har nu deltagit i ett kvasiexperiment som bygger på att ”göra det ni gör idag, 

fast bättre”, dvs. små förbättringar av era vardagliga sysslor. Vad tror ni är det 

lämpligaste sättet att jobba i er verksamhet (med era vardagliga sysslor): 

kontinuerligt med små förbättringar eller med helt nya stora förändringar? 

Respondenterna är överens om att små förbättringar är att föredra i företaget, eftersom 

att det förmodligen är lättare att implementera dessa i deras inkörda rutiner. 

En annan aspekt av detta är rädslan av att medarbetarna ska begå misstag. Om de 

misslyckas kan konsekvenserna av större förändringar bli mer omfattande än små 

förbättringar. Stora förändringar kan även skapa förvirring i verksamheten. Det fanns 
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dock en delad mening bland respondenterna där några ansåg att företaget behöver 

större förändringar som sträcker sig under ett till flera år. Däremot vill man att 

företaget ska sträva efter ständiga små förbättringar under tiden. 

 

”Det var detta som var så bra med dokumentet: att medarbetarna kan komma med 

fler förslag till nya förbättringar”. 

 

2. Lean handlar om att effektivisera arbetet för att i slutändan skapa ett värde för 

kunden. Kaizen är ett begrepp inom Lean som innebär att jobba med ständiga 

förbättringar. Tror ni att genom att förbättra era vardagliga sysslor, kommer 

det i slutändan gynna kunden? Motivera! 

Respondenterna tror att det kommer skapas ett värde för kunden samt värden som 

gynnar företaget. Företagets värde blir i form av ett mer effektivt arbetssätt samt i 

pengar. Kunden får en smidigare process, dvs. rent byggmässigt blir det ett bättre och 

snabbare arbete som är mer estetiskt korrekt. Detta kommer senare resultera i att 

kunden blir mer nöjd. 

 

”En nöjd kund pratar vidare till sina kompisar vilket skapar nya jobb för oss och 

därmed mer pengar för företaget”. 

 

2.1 Upplever ni att finns fördelar med förbättringsarbeten som leder till gemensam 

utveckling? På vilket sätt? 

Det finns flera fördelar med dokumentet. Genom att använda det som ett verktyg kan 

de anställda få känslan av att de har en chans att kunna påverka det vardagliga arbetet 

samt arbetsprocessen. Detta anses som positivt. På följdfrågan om dokumentet leder 

till utveckling anser respondenterna att den korta utsatta tiden för kvasiexperimentet 

gör det svårt att svara på den frågan. På förhand känner de dock att PDCA-

dokumentet kommer fungera bra om man tar det på rätt sätt. 

 

”Om alla engagerar sig och framförallt att ledningen tar det här seriöst och tar upp 

alla förslag som kommer in, så kommer det här verktyget fungera bra”. 
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Respondenterna menar att dokumentet kan leda till en individuell- och gemensam 

utveckling. 

 

”De anställda har ju hela tiden chansen att få vara med och utveckla företaget. På så 

sätt kan de känna att de har en roll där de kan vara med och påverka, även på 

ledningsnivå”. 

 

4.2 PDCA 

Detta avsnitt berör de frågor som diskuterades och berörde PDCA-metoden i dokumentet. 

3. Gav verktyget (PDCA-dokumentet) någon nytta för er och anser ni att verktyget 

hjälper er med förbättringar? Motivera! 

Verktyget får en att ta sig tid över att fundera, reflektera samt skriva ner på papper. 

Det skapas ett värde när man funderar över problem, orsak och ett sätt att förbättra. På 

så sätt är verktyget smart. 

 

”Speciellt i en mötessituation också när man följer konkreta saker istället för att 

skriva på ett blankt A4, man får ju struktur”. 

 

De menar att de får ett konkret verktyg för att kunna presentera bra förslag där de 

dessutom kan genomföra olika testprojekt för att se om idéer är bra. Med verktyget 

kan de anställda se om idéerna är genomförbara samt testa dessa runt om på företaget. 

 

”Om inte ni hade kommit till oss så hade troligen det inte hänt så mycket, men med 

den här modellen kan det bli många fler förbättringar i framtiden. Sedan får man 

hoppas att vi kan presentera den här för de anställda och att alla förslag är 

välkomna”. 

 

Verktyget anses även vara bra eftersom det finns problem i verksamheten. 

 

”Man har ju oftast en massa grejer som man springer runt och är irriterad på som 

man kanske ringer om, men sedan händer ingenting. Så med ett papper som man 

skickar in som ledningen måste ta tag i, kanske det händer någonting”. 
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4. Om vi tittar på delen ”Plan” i PDCA-dokumentet så skulle ni identifiera 

problem, undersöka rotorsak, sätta upp ett mål samt sätta upp aktiviteter som 

måste genomföras för att uppnå målet. Var det här en lätt eller svår fas i 

dokumentet? Motivera! 

I detta fall anses Plan vara ett enkelt steg eftersom de redan var medvetna om de 

problem som de jobbade med. I ett exempel beskrivs ett av testprojekten: 

 

”I vårt exempel såg vi ett problem med en ordentlig introduktion med de nyanställda. 

Att i dagsläget kommer de in på kontoret, skriver på ett anställningsavtal, får en bil 

och verktyg, sedan ska de ut och jobba. Detta händer just nu varje vecka och då är det 

ingen som vet att den nyanställda ens jobbar på företaget. Det finns ingen information 

alls om den nya. Så man kan stöta på någon vid en grossist med Garant-kläder som 

man aldrig sett förut och man har ingen aning om vem det där är”. 

 

Respondenterna är överens om att detta problem behöver en förbättring. Idag kommer 

information om detta genom företagets Facebook-grupp, där företaget t.ex. hälsar 

”röris nummer 6 välkommen”. Denna typ av information anses inte vara värdefull 

eftersom medarbetarna inte får någon information av den nyanställde. Därför är 

lösningsförslaget mycket välkommet: att ta en bild på den nyanställda och skriver lite 

information vem denne är (ålder, yrkesroll och kontaktuppgifter) som sedan skickas ut 

till alla på företaget. 

 

4.1 Ser ni fördelar i att avsätta tid för ”Plan” (de fyra uppgifterna) för att göra det 

enklare för resten av processen? 

Respondenterna känner att de kan erkänna problem i verksamheten och ser ett värde i 

att avsätta tid för Plan. De anser att processen kommer gå smidigare och bättre om 

Plan är mer genomarbetat. 

 

5. I delen ”Do” skulle ni genomföra testprojekt där ni skulle testa aktiviteterna för 

att lösa problem. Hur upplever ni att denna fas har fungerat med tanke på att ni 

har involverat fler medarbetare? 
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Respondenterna upplevde att involveringen av flera medarbetare i fasen Do har 

fungerat bra, trots att alla involverade medarbetare inte varit medvetna om 

förbättringsdokumentet från början. Det hade dock varit bättre om det fanns mer tid 

för att involvera fler medarbetare från olika delar av företaget. På så sätt kunna se hur 

det hade fungerat under en längre period. De hade även önskat att kunna testa 

dokumentet i längre projekt som t.ex. byggnation av ett helt badrum (tar 3-4 veckor) 

eller ett helt kök (tar 2-3 veckor) för att kunna mäta och utvärdera skillnader. På så 

sätt blir det även lättare att planera. 

På en följdfråga om hur kommunikationen har fungerat i denna fas anser 

respondenterna att den har fungerat bra, till och med bättre än tidigare. De som valdes 

att involveras i ett av dessa testprojekt introducerades snabbt där man ganska enkelt 

förklarade syftet om förbättringstänket. Sedan hade de en kort återkoppling för att 

utvärdera resultatet av förbättringsförslagen. Respondenterna anser att man i 

framtiden måste förklara modellen grundligt. Genom detta kommer processen gå 

mycket smidigare då alla är på samma nivå. Dessutom kommer kommunikationen 

fungera avsevärt bättre när alla är införstådda i modellen. Respondenterna ser 

modellen som en möjlighet att ta fram förslag på en förbättring och tror att alla 

medarbetare kommer vara samarbetsvilliga i denna process.  

 

”Jag tror att de andra medarbetarna kommer vara positiva på att hjälpa till”. 

 

6. I delen ”Check” skulle ni utvärdera tillsammans med genomförarna om era 

testprojekt: hur det har gått, vad som varit bra eller mindre bra, samt vad ni har 

lärt er. Fanns det utmaningar i denna fas och vilka var dessa? 

Respondenterna ansåg att det inte fanns några större utmaningar i fasen Check då 

testprojekten inte var så pass avancerade att genomföra. Vidare ansåg de involverade 

att vissa förbättringsförslag borde implementeras, t.ex. presentationen av nyanställda.  

På frågan om respondenterna har ökat sin lärdom i Check-fasen svarade de att 

lärandet sker i både Plan och Check. I planeringsdelen sker många förbättringsidéer 

vilket genererar mycket ny kunskap. I utvärderingsfasen får de involverade sedan veta 

hur det har fungerat för andra deltagande i testprojektet. Därför kan det svårt att säga 

vilken del man lär sig mest i. 
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”Det är ändå i de två delarna (Plan och Check) man lär sig saker. I Plan kommer ju 

idéer som man sedan får bekräftat i check om idéerna fungerade eller inte”. 

 

6.1 Har Check ökat ert lärande och påverkat er i era arbetsroller? Motivera! 

Förutom svaret i fråga 6 ansåg respondenterna att de absolut ökar sitt lärande i Check-

fasen. Detta eftersom de bär med sig sina nya kunskaper i framtiden. Det påverkar 

även yrkesrollerna då fasen innebär att kommunicera med andra. 

 

7. I delen ”Act” skulle ni ge förslag på hur den framtagna förbättringen ska 

standardiseras (implementeras) i företaget. Fanns det utmaningar i denna fas 

och vilka var dessa? 

Respondenterna anser att byggbranschen är lite ”old-school” då man arbetat på 

samma sätt under flera år. Därför blir implementeringen den största utmaningen. Det 

räcker inte med att ge idéer och förklara hur genomförandet ska gå till, utan man 

måste få med människor i båten: att göra det här i den vardagliga grunden. Därför är 

det små förbättringar som är det bättre alternativet för att få implementeringen att 

fungera. 

I testprojektet där några av respondenterna skulle hämta material på eftermiddagen 

innan de slutar sin arbetsdag istället för direkt på morgonen sade respondenterna att 

det kändes bra med förbättringen. Detta är något de absolut kan tänka sig att fortsätta 

med i framtiden. Respondenterna menar dock att detta inte går med allt material, t.ex. 

gipsskivor. Gipsskivorna måste förvaras på bilens tak vilket inte är optimalt då dem 

blir förstörda av kyla eller fukt. Detta betyder att det inte går att standardisera alla 

förbättringar, däremot anses tankesättet vara helt rätt och bra för företaget. 

Respondenterna vill även att ledningen ska visa att förbättringarna fungerar samt visa 

fördelarna med att jobba med ett förbättringsverktyg som detta. Därför ska ledningen 

ta ansvaret och se till att förbättringen standardiseras. 

 

”Den här delen var ju ganska lätt i det här fallet. Men jag kan tänka mig att den här 

delen är den svårare i framtiden. Förändringen kommer vara svår. Det kommer ju 

vara den största utmaningen med den här modellen”. 
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7.1 Är det genomförbart att implementera nya förbättringar i företaget och hur ska 

man involvera övriga medarbetarna? 

Respondenterna tror absolut att det är genomförbart att implementera nya 

förbättringar i företaget. Det krävs dock att alla i företaget sätter sig ner och får en 

grundlig introduktion av denna modell: hur den fungerar, hur den ska användas steg 

för steg samt hur den ska finnas tillgänglig. För att medarbetarna ska se modellen som 

något positivt och i sin tur börja använda den är det viktigt att välkomna alla idéer. 

Det ställer krav på ledningen som måste visa engagemang och hög mottaglighet av 

förbättringsarbete.  På så sätt kommer medarbetarna bli mer engagerade, motiverade 

samt mer delaktiga än tidigare. Ledningen måste peka med hela handen och säga: ”så 

här ska vi göra”.  Respondenterna diskuterade även vem som ska ta ansvar för att 

förbättringarna verkligen implementeras i företaget. De var eniga om att ansvaret 

ligger hos flera personer. Initiativtagaren bör ta ansvar för att få processen att gå 

vidare, det slutgiltiga ansvaret ligger däremot hos ledningen eftersom förbättringarna i 

slutändan gynnar hela företaget. Självklart ska ansvaret dessutom (kanske främst) 

ligga hos den namngivna förändringsansvarige. 

 

”Det borde inte vara ett problem att hitta en förändringsansvarig och det är helt klart 

en fördel att denne är namngiven. Om denne inte var namngiven, då tror jag att det 

skulle vara väldigt svårt att genomföra dessa förändringar och det skulle falla mellan 

stolarna”. 

 

8. I PDCA-dokumentet fanns en del med beslutstagande samt vem som ska vara 

ansvarig att förbättringen ska implementeras. Vilka anser ni bör fatta beslut om 

de nya förbättringarna i verksamheten? 

På frågan om vilka som bör fatta beslut om de nya förbättringarna i verksamheten är 

samtliga respondenter överens om att det är ledningens uppgift. Eftersom företaget (i 

dagsläget) är ett mindre företag där ledningen består av tre delägare ska besluten fattas 

av dem. Det hade varit skillnad om de var ett större företag med en större ledning, 

stab, avdelningar och grupper. Då beror det på omfattningen av förbättringen. 
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”Ska man byta till en annan skruv då kan gruppledaren fatta beslutet. Om det berör 

ett område, t.ex. snickarna då ska beslutet ligga hos den ansvarige för den 

avdelningen. Om det berör två yrkesroller så ska det nog upp ett snäpp i hierarkin i 

bolaget”. 

 

9. Efter att ha genomfört detta kvasiexperiment med PDCA-dokumentet, hur har 

kommunikationen fungerat med alla involverade? 

Respondenterna anser att kommunikationen har fungerat bra mellan alla involverade i 

testprojekten. Vid dessa små förändringar fungerar telefonkommunikation utmärkt. 

Vid större förändringar behöver man förmodligen träffas för att presentera och 

diskutera. Kommunikationen har fungerat så pass bra att genomförarna har förstått 

syftet med sitt testprojekt. En respondent förklarar sitt syfte i testprojektet 

materialinhämtning (hämta material på sista arbetstimmen): 

 

”Varför är för att se om det blir en förbättring eller inte. Jag tyckte att det här blev en 

förbättring. Det här med att inte tappa tempo. Det är lätt att man sätter sig och blir 

seg i bilen och inte kommer iväg, då tappar man tempo. Det är ju bättre att bara köra 

på när allt finns på plats. Det blev mycket bättre”. 

 

4.3 Implementering och främja innovationsförmågan 

Detta avsnitt berör de frågor som diskuterades och berörde implementeringen av dokumentet 

samt berörde innovationsförmågan. 

10. Att ha en ”delad vision” handlar om att ha en tydlig uttalad riktning som styr 

medarbetarna mot ett eftersträvat gemensamt mål. Om ert företag skulle ha en 

delad vision som styr medarbetarna att jobba med förbättringar, tror ni att det 

skulle underlätta samt få er att jobba mer med förbättringar? 

En vision som ska styra medarbetarna att jobba med förbättringar tror inte 

respondenterna är rätt väg att gå, en vision är svår att ta på. De tror mer på konkreta 

uppsatta mål som kan hjälpa dem att jobba mer med förbättringar.  
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”Vision låter bra, men jag tror man behöver konkreta mål för att hjälpa till att det ska 

bli fler förbättringar. Det ska vara mål som t.ex. så här mycket ska vi tjäna och då 

behöver vi göra minst 10 förbättringar i månaden”. 

 

Då företaget inte har en tydlig uttalad vision försöker en annan respondent beskriva 

vad företaget strävar efter:  

 

”Målet är att alla ska få lön, företaget ska tjäna pengar och alla ska må bra”. 

 

11. ”Viljan till innovation” och ”ledarskap” handlar om att företagsledningen har en 

vilja hitta nya lösningar, genom ett ledarskap som stödjer och styr både 

processen och människor mot ett mål. Tror ni att det behövs ett ledarskap 

och/eller vilja från företagsledningen i förbättringsarbeten? 

Alla respondenter är eniga om att förbättringsarbeten ställer krav på ledarskapet, 

eftersom ledningen har en större förmåga att påverka medarbetarna i egenskap som 

ledare påverka medarbetarna. De kan se till att saker genomförs och driver 

medarbetarna framåt. Respondenterna anser att ledningen ska kommunicera ut hur det 

ska vara och varför.  

 

”Det är väl en av anledningarna till varför vi gör de här testprojekten med er 

studenter”. 

 

Respondenterna anser att i dagsläget saknas det ett tydligt ledarskap som krävs för 

denna form av förbättringsmentalitet, men påpekar att det sker en hel del förändringar 

just nu. Förhoppningsvis leder dessa förändringar till de bättre. 

 

”Att jobba såhär går inte utan ledningen. Först måste ledningen strukturera upp sitt 

innan de kan gå ner på medarbetarna. Därför måste ledningen vara på det klara först 

och att de verkligen har viljan och kan förtydliga det för medarbetarna, som i sin tur 

ska bli motiverade att arbeta med det här. Det måste alltså finnas ett inflytande i 

processen från ledningen, ett intresse.” 
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12. ”Hög delaktighet till innovation” handlar om att få medarbetarna i en 

organisation att känna sig delaktiga till lärande och kontinuerlig utveckling. 

Tror ni att PDCA-dokumentet kommer få medarbetare att bli delaktiga till 

förbättringsarbeten? Varför? 

Respondenterna anser att de skulle känna sig mer delaktiga genom verktyget då de får 

lösa olika problem själva. De tycker att det är roligt att vara med och påverka: 

 

”Ja, det är kul att få vara med själv och påverka och förbättra utan att bli tillsagd: nu 

ska du göra så här, annars blir det inte bra. Det skulle engagera mig mer då jag får 

visa att det går”. 

 

Respondenterna anser även att verktyget ger dem en chans att få vara med och 

påverka. 

 

”I dagsläget blir det som att vi ser problemet, men sedan blir det inte så mycket mer. 

Men om vi vet att det finns förbättringsmöjligheter tillgängliga och vet att vi kommer 

att få vår röst hörd, då kommer det definitivt motivera oss”. 

 

Detta leder till att medarbetarna får en chans att utveckla både sig själv och bolaget. 

Det här verktyget kan också ses som en möjlighet för medarbetarna att kunna visa 

framfötterna för ledningen. 

 

13. ”Kreativt klimat” innebär en miljö som består av kreativitet som bl.a. ska bidra 

till förbättringar och nytänkande. Anser ni att det krävs kreativitet och 

nytänkande för att jobba med PDCA-dokumentet? Varför? 

Kreativitet krävs inte för att kunna jobba med PDCA-dokumentet, däremot är det en 

klar fördel anser respondenterna. De känner sig kreativa på sitt jobb, men poängterar 

att det går att jobba med verktyget utan nytänkande och kreativitet. Det går att ta hjälp 

av t.ex. egna erfarenheter för att komma fram till lösningar. Det kan vara gamla 

problem som de stöter på som de bygger vidare på, däremot kan nytänkande hjälpa till 

såklart. 
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13.1 ”Kultur” som begrepp innebär värderingar, vad som är normala beteenden och 

tankesättet i en organisation. Tror ni att om företagskulturen tillåter 

förbättringar, blir det lättare att implementera detta tankesätt då? Varför? 

Det fanns några delade meningar bland respondenterna om kulturens påverkan. Några 

ansåg att om saker bara kommer ner på papper (i t.ex. PDCA-dokumentet) kommer 

tankar aktiveras hos medarbetarna. De kommer förstå att det här är på riktigt och att 

det ingår i kulturen just nu. Senare kommer inte dokumentet behövas eftersom att 

kulturen använder förbättringsmentaliteten per automatik.  

Andra respondenter ansåg att det måste finnas en särskild kultur om dokumentet ska 

kunna implementeras i ett företag. Diskussion skedde om ”fri” och ”strikt” kultur. 

Sammanfattat menade respondenterna att Garant inte har några strikta regler i sin 

kultur som inte tillåter ett arbetssätt och verktyg som PDCA-dokumentet. Därför 

passar dokumentet mycket väl in på Garant. I större företag där de har strikta regler i 

kulturen är det nog svårare att implementera verktyget. Respondenterna menar att 

ledningen på större företag inte tar till sig nya förslag från medarbetarna och har då 

skapat en kultur som inte tillåter delaktighet.  

 

”Jag har jobbat på ett större företag där de hade ett system: ’lägg lappar i lådan så 

tar vi upp det’. Men vi fick inte vår röst hörd för att hierarkin där var sanslös. Man 

måste ha inflytande. Går du till fel person är det kört från början. Gnäller du och tar 

upp något om t.ex. miljön då försvinner det direkt. Ingen vill ta tag i det. Det här går 

nog för ett mindre företag som Garant, men inte för det företaget som jag jobbade på. 

Ledningen pekade och vi utförde. Det är ju som det vi pratade om förut: man måste i 

grunden ha en motiverad ledning”. 

 

14. ”Nyckelpersoner” är personer med någon form av auktoritet, har inflytande på 

medarbetare samt har ett förtroende från företagsledningen. Är det genom 

nyckelpersoner som PDCA-dokumentet ska implementeras eller vilka andra ger 

störst effekt på implementeringen? 

Respondenterna anser att nyckelpersoner på Garant är delägarna eller att det kan vara 

arbetsledare på större projekt. På större företag med olika nivåer anser respondenterna 

att det är gruppchefer som är nyckelpersoner. De tycker att det är genom 
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gruppcheferna implementeringen ska ske eftersom det är lättare att kommunicera med 

en gruppchef jämfört med en delägare.  

Några respondenter anser även att en person utan ansvar från ledningen som är 

inspirerande och har stort inflytande på medarbetare också är en slags nyckelperson. 

 

”Men jag tror att det inte är via en sådan person implementeringen ska ske, då blir 

det fel. Jag tror att tanken med modellen (för att få den att fungera på ett bra sätt) är 

att alla på företaget ska ha lika stor chans att få framföra sina problem och förslag på 

lösningar i den här PDCA-modellen. Annars kan vi ju lika gärna slopa den. Tanken 

är ju att allas röst ska bli lika hörd. Implementeringen ska ske uppifrån ledningen och 

ner”. 

 

14.1 Är det samma personer som ska uppmuntra till ständiga förbättringar i 

verksamheten eller vilka ska vara ansvariga för detta? 

På frågan om vem som ska vara ansvarig för att uppmuntra till ständiga förbättringar 

på företaget anser respondenterna att alla ska vara delaktiga. Om någon muttrar över 

ett problem så ska en kollega hänvisa denne personen att ta fram PDCA-dokumentet. 

Det ska även finnas en uppmuntran från ledningen. 

 

”Jag tycker att man ständigt ska ha en uppmuntran från ledningen att använda den 

här modellen: ’Nu har vi tagit fram den här modellen och den finns tillgänglig för er 

och vi vill jätte gärna höra vad ni har att säga’. Så oavsett nivå så ska alla i företaget 

uppmuntra varandra. Men vem som ska vara ansvarig, det blir ju ledningen”. 
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5 Analys 

Detta kapitel presenterar en analys som inte avser innehålla egna åsikter, utan innehåller 

endast kopplingar från empiri till teori för att ge ett bra neutralt underlag till diskussionen. 

Analysen är indelad i de tre temaområdena som beskrivs i operationaliseringen. 

Intervjufrågorna är indelade på samma sätt och därför är det lämpligt att analysen presenteras 

likadant. De tre temaområden som analysen behandlar är: förbättringsprocesser, PDCA samt 

implementering och främja innovationsförmågan. Under temarubrikerna sker en analys av 

respektive fråga för att få en ingående analys samt tydlighet. Egna åsikter och kommentarer 

om analysen presenteras i resultatdiskussionen (se 6.2 Resultatdiskussion). 

5.1 Förbättringsprocesser 

FRÅGA 1 

Ni har nu deltagit i ett kvasiexperiment som bygger på att ”göra det ni gör idag, fast bättre”, 

dvs. små förbättringar av era vardagliga sysslor. Vad tror ni är det lämpligaste sättet att 

jobba i er verksamhet (med era vardagliga sysslor): kontinuerligt med små förbättringar eller 

med helt nya stora förändringar? 

TEORI 

Kaizen (Liker, 2009). 

Inkrementell innovation (Tidd & Bessant, 2009). 

Förbättringsarbete på byggarbetsplatser (implementering av förbättringsarbete) (Cehlin, 2012). 

Personligt entreprenörskap (Olsson & Frödin, 2009). 

KOPPLING 

Det fanns delade meningar om vilken omfattning av förbättringsarbeten som är mest lämplig i 

verksamheten. Eftersom Kaizens syfte är att förbättra en verksamhet med små kontinuerliga 

förbättringar, kan detta kopplas till respondenternas behov. Då majoriteten av respondenterna 

föredrar små förbättringar framför större, så bekräftar respondenterna att det är teorin om 

inkrementell innovation som passar dem bäst. Garant är idag en verksamhet med inkörda 

rutiner, därför är inkrementell innovation mest lämplig då det innebär att göra det de gör idag 

fast bättre. Denna form av förbättringsarbete ansågs vara lätt att implementera i deras rutiner. 

I tidigare forskning finns förslag på hur implementering av förbättringsarbete ska gå till, bl.a. 

att en mindre grupp testar en förbättring. När de skapat sina nya rutiner för hur de ska arbeta 

blir det enklare för övriga i företaget att inse fördelarna och kan därefter smidigt implementera 

den nya förbättringen. 

Respondenterna anser även att små förbättringar är att föredra då de tror att de anställda är 
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rädda att begå misstag. Större förändringar leder till större konsekvenser vid ett misslyckande. 

Som en personlig entreprenör (vilket alla i en organisation kan vara) måste en sådan testa 

olika saker och våga misslyckas. 

 

FRÅGA 2 

Lean handlar om att effektivisera arbetet för att i slutändan skapa ett värde för 

kunden. Kaizen är ett begrepp inom Lean som innebär att jobba med ständiga förbättringar. 

Tror ni att genom att förbättra era vardagliga sysslor, kommer det i slutändan gynna 

kunden? Motivera!  

TEORI 

Lean (Liker, 2009). 

Innovationsstrategi (Stewart & Fenn, 2006). 

KOPPLING 

Respondenterna tror att liknande förbättringsarbeten som de utfört i kvasiexperimentet 

kommer leda till ett kundvärde. Lean bygger på att identifiera och eliminera de faktorer som 

inte leder till ett värde för kunden. Kundvärdet blir i detta fall en smidigare process och högre 

nöjdhet som kund, vilket leder till ett värde för företaget. De får mer jobb som i sin tur kan 

påverka de ekonomiska resultaten positivt. Därför tror respondenterna att även företaget 

gynnas av förbättringsarbeten. Det här går även att koppla till innovationsstrategi eftersom 

innovationsarbete kräver en källa till idéer som leder till lönsamhet. 

 

FRÅGA 2.1 

Upplever ni att finns fördelar med förbättringsarbeten som leder till gemensam utveckling? 

På vilket sätt?  

TEORI 

Kaizen (Imai, 1991). 

KOPPLING 

Empirin visar att de intervjuade tror att dokumentet leder både till en individuell och 

gemensam utveckling. Kaizen är ständiga förbättringar som dels ska leda till lärande och 

utveckling. Förbättringsarbetet ska dessutom involvera alla medlemmar i en organisation. 

Respondenterna ser även att dokumentet kommer involvera sina anställda då de menar att 

dokumentet ger de anställda chansen att få påverka och utveckla företaget. 
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5.2 PDCA 

FRÅGA 3 

Gav verktyget (PDCA-dokumentet) någon nytta för er och anser ni att verktyget hjälper er 

med förbättringar? Motivera!  

TEORI 

Lean (Liker, 2009). 

Hög delaktighet i innovation (Tidd & Bessant, 2009). 

Kaizen (Imai, 1991). 

KOPPLING 

Respondenterna anser att värdet i dokumentet ligger i reflektionen av problem- och 

förbättringsidentifiering, vilket gör verktyget smart. Lean handlar bl.a. om processer som ska 

resultera i ett värde, främst i ett värde för kunder. 

De intervjuade på Garant beskriver även ett värde i form av struktur. I en mötessituation 

saknas det idag struktur och vilket gör dokumentet användbart även här. När aktiviteter sker 

utan struktur befinner sig en organisation i den första nivån av hög delaktighet i innovation 

(HII). Då dokumentet ger företaget struktur genom ett systematiskt tillvägagångssätt kliver 

företaget in i nivå två av HII. 

Respondenterna menar att de kan erkänna och identifiera problem i verksamheten, men har 

brister i lösningshanteringen. De tror att med hjälp av PDCA-dokumentet bör Garant kunna 

åtgärda lösningshanteringen positivt. Startpunkten för ett förbättringsarbete (Kaizen) är att 

erkänna att förbättringar behövs. Det blir omöjligt att erkänna behov av förbättringar om det 

inte finns ett erkännande av problem.  

 

FRÅGA 4 

Om vi tittar på delen ”Plan” i PDCA-dokumentet så skulle ni identifiera problem, undersöka 

rotorsak, sätta upp ett mål samt sätta upp aktiviteter som måste genomföras för att uppnå 

målet. Var det här en lätt eller svår fas i dokumentet? Motivera! 

TEORI 

Kaizen (Imai, 1991). 

KOPPLING 

Även här finns koppling till Kaizen och erkännandet av problem samt behov (som besvarades 

i fråga 3). Respondenterna svarar genom ett exempel (ett problem) att de är medvetna om 

problemorsaken och att det behöver förbättras. 
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EMPIRI 4.1 

Ser ni fördelar i att avsätta tid för ”Plan” (de fyra uppgifterna) för att göra det enklare för 

resten av processen? 

TEORI 

PDCA (Bergman & Klefsjö, 2006). 

KOPPLING 

De intervjuade ser ett värde i att avsätta tid för planering då resterande av processen kommer 

gå smidigare. I PDCA-metoden är det betydande om tidigare steg är grundligt genomförbara, 

då blir nästföljande steg i processen enklare att genomföra. 

 

FRÅGA 5 

I delen ”Do” skulle ni genomföra testprojekt där ni skulle testa aktiviteterna för att lösa 

problem. Hur upplever ni att denna fas har fungerat med tanke på att ni har involverat fler 

medarbetare? 

TEORI 

PCDA (Deming i Bicheno, 2007). 

PDCA (kommunikationsflöde) (Bergman & Klefsjö, 2006). 

Kaizen (Imai, 1991). 

Lean (Bicheno, 2007). 

KOPPLING 

Involveringen och kommunikationen har fungerat bra enligt respondenterna. Teorin säger att 

en noggrann problemdefinition i PDCA samt en kontinuerlig kommunikation gynnar 

implementeringen i längden. Ett bra kommunikationsflöde är även viktigt så att alla 

involverade är införstådda i vad som ska göras. Involveringen går även att koppla till Kaizen 

där grundtanken är att ständiga förbättringar ska omfatta alla i organisationen. 

Respondenterna menar att kommunikationen kommer fungera ännu bättre om de involverade 

fullt förstår dokumentet, den måste därför förklaras grundligt. 

Respondenterna anser även att prövotiden för det här kvasiexperimentet har varit för kort då 

de inte kunnat involvera fler medarbetare i företaget. De menar att det optimala vore att testa 

dokumentet under ett längre byggprojekt för att kunna utvärdera på bästa sätt, vilket 

underlättar planeringen för kommande projekt. Lean är en långsiktig process som kräver 

tålamod och ger oftast lyckade resultat i slutändan. 
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FRÅGA 6 

I delen ”Check” skulle ni utvärdera tillsammans med genomförarna om era testprojekt: hur 

det har gått, vad som varit bra eller mindre bra, samt vad ni har lärt er. Fanns det 

utmaningar i denna fas och vilka var dessa? 

TEORI 

PDCA (inlärningsprocessen) (Bicheno, 2007). 

KOPPLING 

Det fanns inga direkta utmaningar i testprojekten, men respondenterna anser att den största 

delen av ny kunskap sker i faserna Plan och Check. De menar att lärandet i Check består av 

feedback från andra, medan lärandet i Plan är de förbättringsidéer som genereras. Teorin säger 

att det högst nödvändigt att avsätta tid för att kunna utvärdera projektet ordentligt eftersom 

inlärningsprocessen sker i Check-fasen.  

 

FRÅGA 6.1 

Har Check ökat ert lärande och påverkat er i era arbetsroller? Motivera! 

TEORI 

PDCA (kommunikationsflöde) (Bergman & Klefsjö, 2006). 

KOPPLING 

Som tidigare nämnt (i fråga 6) anser de intervjuade på Garant att det sker ett lärande i Check, 

men även i Plan. De anser även att deras yrkesroller påverkas då Check innebär att de måste 

kommunicera med varandra. Kommunikationen kan återigen kopplas till 

kommunikationsflödet i teorin, som är viktigt för att kunna involvera andra i organisationen. 

 

FRÅGA 7 

I delen ”Act” skulle ni ge förslag på hur den framtagna förbättringen ska standardiseras 

(implementeras) i företaget. Fanns det utmaningar i denna fas och vilka var dessa? 

TEORI 

Förbättringsarbete på byggarbetsplatser (implementering är den största utmaningen) (Cehlin, 2012). 

Hög delaktighet i innovation (Tidd & Bessant, 2009). 

Inkrementell innovation (Tidd & Bessant, 2009). 

Kaizen (Liker, 2009). 

PDCA (Peterson m.fl, 2009). 

Delad vision, ledarskap och viljan till innovation (Tidd & Bessant, 2009). 

KOPPLING 
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Då byggbranschen har jobbat på liknande sätt under flera år anser respondenterna att själva 

implementeringen av förbättringarna är den största utmaningen. Att involvera samtliga 

medarbetare som ska arbeta på ett nytt sätt med sina vardagliga sysslor. Tidigare forskning 

anser även där att implementeringen är den största utmaningen, att förbättringarna ska spridas 

och användas dvs. standardiseras. Det går att koppla involveringen till hög delaktighet i 

innovation som innebär att involvera så många som möjligt för lärande och kontinuerlig 

utveckling. 

För att kunna involvera medarbetare och samtidigt få implementeringen att fungera anser de 

intervjuade att små förbättringar är det bättre alternativet för dem. Små förbättringar, 

inkrementell innovation (förbättringar som handlar om att göra det man gör idag, fast bättre), 

går även att koppla till Kaizen som handlar om små ständiga förbättringar. 

Respondenterna säger att det finns enskilda fall där vissa förbättringar kommer vara omöjliga 

att standardisera då det kan bli för stora negativa konsekvenser. Dock anses tankesättet med 

förbättringsarbeten vara bra för företaget. Teorin om PDCA säger att om förbättringsarbetet är 

effektivt för verksamheten ska de tas till vara på och standardiseras. 

Respondenterna anser att det är ledningens ansvar att se till att förbättringar ska 

standardiseras. Teorin menar att det är viktigt att ledarskapet har en vilja att vara innovativ 

genom att ständigt sträva efter förbättringar. 

 

FRÅGA 7.1 

Är det genomförbart att implementera nya förbättringar i företaget och hur ska man involvera 

övriga medarbetarna? 

TEORI 

Förbättringsarbete på byggarbetsplatser (förslag) (Cehlin, 2012). 

Delad vision, ledarskap och viljan till innovation (Tidd & Bessant, 2009). 

Leans fem principer (Bicheno, 2007).  

KOPPLING 

Respondenterna anser att alla medarbetare måste få en introduktion av dokumentet för att 

kunna implementera nya förbättringar i företaget. Tidigare forskning ger förslag på hur Lean 

och PDCA metoden ska implementeras i företag. Den förslår att ledning och medarbetare 

måste förstå filosofin om Lean och behöver därför få en utbildning kring det. 

Introduktionen ställer krav på ledningen anser de intervjuade på Garant, de måste visa 

engagemang och vara mottagliga för förbättringsarbeten samt välkomna alla idéer. På så sätt 

kommer medarbetarna bli engagerade, motiverade samt delaktiga. Teorin säger att ledarskap 
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bidrar till fokus på specifika problemområden som berör arbetsprocesser. Därför är det viktigt 

att ledarskapet har en kontinuerlig strävan till förbättringar samt en innovativ vilja. Teorin om 

Leans fem principer säger att varje incident i en process måste ses som en chans till 

förbättring. 

Respondenterna vill även att ledarskapet ska peka med hela handen och vara tydlig. På samma 

sätt menar teorin att ledarskapet strategiskt ska peka mot en specifik riktning. 

 

FRÅGA 8 

I PDCA-dokumentet fanns en del med beslutstagande samt vem som ska vara ansvarig att 

förbättringen ska implementeras. Vilka anser ni bör fatta beslut om de nya förbättringarna i 

verksamheten? 

TEORI 

Delad vision, ledarskap och viljan till innovation (Tidd & Bessant, 2009). 

KOPPLING 

Samtliga respondenter är överens om att ledningen bör fatta beslut om de nya förbättringarna i 

verksamheten. Teorin bekräftar detta genom att ledarskapets agerande och beslutsfattande är 

en viktig komponent för en innovativ organisation. 

 

FRÅGA 9 

Efter att ha genomfört detta kvasiexperiment med PDCA-dokumentet, hur har 

kommunikationen fungerat med alla involverade? 

TEORI 

PCDA (kontinuerlig kommunikation) (Deming i Bicheno, 2007). 

PDCA (kommunikationsflöde) (Bergman & Klefsjö, 2006). 

KOPPLING 

De intervjuade på Garant anser som tidigare nämnt att kommunikationen har fungerat bra 

mellan alla involverade i kvasiexperimentet. Vid de mindre testprojekten som utförts har det 

fungerat med vanlig telefonkontakt, däremot menar respondenterna att det kan krävas fysiska 

möten vid större testprojekt för att upprätthålla en bra kommunikation.  Teorin menar att en 

kontinuerlig kommunikation gynnar implementeringen och ett bra kommunikationsflöde är 

viktigt för de involverade. Detta har tidigare nämnts i fråga 5.  
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5.3 Implementering och främja innovationsförmågan 

FRÅGA 10 

Att ha en ”delad vision” handlar om att ha en tydlig uttalad riktning som styr medarbetarna 

mot ett eftersträvat gemensamt mål. Om ert företag skulle ha en delad vision som styr 

medarbetarna att jobba med förbättringar, tror ni att det skulle underlätta samt få er att 

jobba mer med förbättringar? 

TEORI 

Vision (Forslund, 2013). 

Innovationsstrategi (Stewart & Fenn, 2006). 

KOPPLING 

Respondenterna tror inte att en uttalad vision kan styra medarbete till att jobba mer med 

förbättringar eftersom en vision kan vara svår att förstå. Teorin menar att en vision kan 

inspirera medarbetare till handling och kan användas som ett verktyg för att få dem att arbeta i 

en gemensam riktning. Respondenterna påpekar att mindre konkreta mål är ett avsevärt bättre 

alternativ för att kunna genomföra förbättringsarbete. Detta kan kopplas till 

innovationsstrategi eftersom innovationsarbete ställer krav på att ha mål som fastställs och 

uppfylls av en strategi. 

 

FRÅGA 11 

”Viljan till innovation” och ”ledarskap” handlar om att företagsledningen har en vilja hitta 

nya lösningar, genom ett ledarskap som stödjer och styr både processen och människor mot 

ett mål. Tror ni att det behövs ett ledarskap och/eller vilja från företagsledningen i 

förbättringsarbeten? 

TEORI 

Kaizen (Imai, 1991). 

Ledare (Alvesson & Sveningsson, 2012). 

Ledarskap (Burns, 2011). 

Ledarskap (viljan) (Tidd & Bessant, 2009). 

KOPPLING 

Inledningsvis anser respondenterna att förbättringsarbeten ställer krav på ledarskapet eftersom 

ledningen har förmågan att påverka medarbetarna. Teorin menar att det krävs en avsevärd 

insats i tid och engagemang från ledningen vid Kaizen-arbeten. Annan teori säger även att en 

ledare har ett stort inflytande att kunna påverka individers uppfattningar. 

Vidare menar de intervjuade att ledningen måste kommunicera en tydlig målbild och förklara 
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dess syfte. Enligt teorin är det viktigt att ledarskapet har en god kommunikationsförmåga för 

att få medarbetarna att gemensamt arbeta mot ett uppsatt mål. 

Därefter anser man att det i dagsläget saknas ett tydligt ledarskap som krävs för denna form av 

förbättringsmentalitet. Teorin om ledare menar även att en lämplig sådan hjälper till med att 

uppnå de gemensamma målen genom att utmärka personliga egenskaper som t.ex. tydlighet. 

Slutligen menar respondenterna att ledningen måste visa engagemang i förbättringsarbetet 

innan de förmedlar sitt budskap vidare till medarbetarna. Det är viktigt att ledningen verkligen 

har viljan och intresset samt förtydligar detta för medarbetarna som då blir motiverade. Enligt 

teorin är det viktigt att ledarskapet har viljan att vara innovativ genom en kontinuerlig strävan 

efter förbättringsarbeten. 

 

FRÅGA 12 

”Hög delaktighet till innovation” handlar om att få medarbetarna i en organisation att känna 

sig delaktiga till lärande och kontinuerlig utveckling. Tror ni att PDCA-dokumentet kommer 

få medarbetare att bli delaktiga till förbättringsarbeten? Varför? 

TEORI 

Hög delaktighet i innovation (nivå 2) (Tidd & Bessant, 2009). 

Kaizen (Imai, 1991). 

KOPPLING 

Respondenterna anser att verktyget bidrar med delaktighet bland de anställda då de får lösa 

olika problem. I nivå 2 i hög delaktighet i innovation (HII) ska organisationen uppmuntra och 

lära personalen att bli mer delaktiga för att ta sig an innovationsprocesser. För att lyckas med 

detta (att få personalen att bli mer motiverade) krävs stöd och engagemang från högsta 

ledningen, vilket analyskopplingen i fråga 11 bekräftar. 

Vidare menar de intervjuade att verktyget ger dem en chans att påverka verksamheten, vilket i 

sin tur kommer att motivera andra anställda i organisationen. Som tidigare nämnt är 

grundtanken med Kaizen en kontinuerlig förbättringsprocess som ska involvera alla i 

organisationen. 

Respondenterna menar att verktyget och stödet från ledningen leder till att medarbetarna får 

en chans att utveckla både sig själva och företaget, vilket kan hjälpa dem att visa framfötterna. 

Hög delaktighet i innovation (HII) handlar generellt om att involvera så många medarbetare i 

en organisation som möjligt för lärande och kontinuerlig utveckling. 
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FRÅGA 13 

”Kreativt klimat” innebär en miljö som består av kreativitet som bl.a. ska bidra till 

förbättringar och nytänkande. Anser ni att det krävs kreativitet och nytänkande för att jobba 

med PDCA-dokumentet? Varför? 

TEORI 

Kreativt klimat (kreativa idéer) (Ritchnér & Frishammar, 2012). 

KOPPLING 

Respondenterna anser att man nödvändigtvis inte behöver vara kreativ för att kunna arbeta 

med PDCA-dokumentet, däremot är det en fördel. Det går nämligen att ta hjälp av egna 

erfarenheter för att komma fram till lösningar. Teorin säger att enbart kreativa idéer inte 

räcker för att skapa innovationer, det är däremot viktigt att individer tar sig an de idéer som 

genereras. Det handlar om att ta ansvar för att fullfölja den påkomna idén. 

 

FRÅGA 13.1 

”Kultur” som begrepp innebär värderingar, vad som är normala beteenden och tankesättet i 

en organisation. Tror ni att om företagskulturen tillåter förbättringar, blir det lättare att 

implementera detta tankesätt då? Varför? 

TEORI 

Företagskultur (Bessant & Tidd, 2011). 

Kaizen (Imai, 2009). 

KOPPLING 

Angående hur företagskulturen kan påverka implementeringen av PDCA finns det delade 

meningar hos Garant. Användandet av verktyget kommer aktivera tankar hos medarbetarna 

och på så sätt förstå att det här ingår i den aktuella kulturen menar respondenterna. Efter en 

tids användande av modellen ska förbättringsmentaliteten uppstå per automatik, dvs. vara ett 

naturligt tankesätt i kulturen. När detta stadie väl är uppnått menar de intervjuade att 

dokumentet nödvändigtvis inte längre behövs. Teorin hävdar att ledningen kan ändra 

personalens beteende genom att genomföra små förändringsprocesser inom arbetet med hjälp 

av t.ex. olika verktyg eller modeller. Detta medföra att personalen vänjer sig till den nya 

arbetsprocessen, vilket på lång sikt kan bli en del av företagskulturen. 

Andra respondenter ansåg att det måste finnas en särskild kultur om dokumentet ska kunna 

implementeras i ett företag. De menar att företag med strikta regler i sin kultur som inte 

tillåter nya arbetssätt eller delaktighet har det svårare att implementera ett likande verktyg. 

Teorin om hög delaktighet i innovation (HII) innebär att involvera medarbetare, dvs. få dem 
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delaktiga. Detta kan därför kopplas med företagskultur eftersom en kultur som stödjer HII 

kräver ett stort engagemang från ledningen i toppen av en organisation. 

Slutligen säger respondenterna återigen att det måste finnas en motiverad ledning i grunden. 

Även detta kan kopplas med HII och Kaizen då det är viktigt att ledning och medarbetare 

inser de fördelar som finns i förbättringsarbeten för att få dem engagerade. På så sätt skapar 

de en företagskultur där kontinuerliga förbättringar uppstår. 

 

FRÅGA 14 

”Nyckelpersoner” är personer med någon form av auktoritet, har inflytande på medarbetare 

samt har ett förtroende från företagsledningen. Är det genom nyckelpersoner som PDCA-

dokumentet ska implementeras eller vilka andra ger störst effekt på implementeringen? 

TEORI 

Nyckelpersoner (Tidd & Bessant, 2013). 

Gatekeepers (Tidd & Bessant, 2013). 

KOPPLING 

Respondenterna anser att delägarna eller arbetsledare i större projekt är nyckelpersoner i 

organisationen. Det är via ledningen som implementeringen ska ske på Garant. På större 

företag med olika nivåer anser respondenterna att det även är gruppchefer som är 

nyckelpersoner. Teorin säger att nyckelpersoner vanligtvis är individer som har någon form 

av auktoritet eller inflyttande på medarbetarna och rollen blir oftast tillsatt av ledningen. 

Teorin säger även att förbättringsprocesser kräver en tydlig kommunikation samt 

informationshantering. Detta medför en annan typ av nyckelperson som bidrar till att främja 

innovationsförmågan, så kallade gatekeepers. Dessa har i uppgift att samla in viktig 

information från olika aktörer och agera likt en kommunikatör som lämnar över den 

insamlade informationen till berörda personer som leder till ett värdeskapande. 

Respondenterna anser även att en inspirerande person som har ett stort inflytande över andra 

medarbetare kan vara en nyckelperson, trots att denne inte har något uttalat ansvar från 

ledningen. Vidare säger teorin att nyckelpersoner även är olika individer i en organisation som 

tillför med högt engagemang och kunskap gällande förbättringsprocesser som motiverar samt 

driver innovationsprocesser framåt. 

 

  



   

 

49 

 

FRÅGA 14.1 

Är det samma personer som ska uppmuntra till ständiga förbättringar i verksamheten eller 

vilka ska vara ansvariga för detta? 

TEORI 

Nyckelpersoner (Tidd & Bessant, 2013). 

Leans fem principer (perfektion) (Bicheno, 2007). 

KOPPLING 

Respondenterna anser att alla i organisationen ska vara delaktiga i att uppmuntra till ständiga 

förbättringar. Kollegor ska kunna hänvisa varandra att ta fram nya förbättringsmöjligheter. Det 

ska även finnas en uppmuntran från ledningen som ska vara ansvarig för denna uppgift.  

Teorin säger att det är nyckelpersoner som motiverar och driver innovationsprocesser framåt. 

Även Leans femte princip (perfektion) handlar om att skapa en gemensam drivkraft i 

organisationen för att kontinuerligt leta efter förbättringsmöjligheter i verksamheten. 
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6 Diskussion 

Detta kapitel avser diskussion som innehåller egna åsikter och kommentarer kring metod, 

teori, empiri samt analys. Resultatdiskussion avser att besvara kopplingarna från analysen 

för att sedan resultera i en slutsats som beskrivs i nästkommande avsnitt. Slutligen diskuteras 

förslag till vidare forskning vid en eventuell fortsättning av denna studie. 

6.1 Metoddiskussion 

Denna studie ger tydliga indikationer rörande användbarheten av det PDCA-verktyg som vi 

utvecklat. Det måste dock betonas att vår studie grundar sig på erfarenheter från ett relativt 

kort kvasiexperiment vid endast ett företag i byggbranschen. Det är därför svårt att uttala sig 

med någon säkerhet kring generaliserbarheten av vårt resultat. Det krävs helt enkelt mera 

omfattande studier som omfattar betydligt fler företag för att det ska gå att hävda att resultatet 

gäller byggbranschen som helhet. Vi är medvetna om denna begränsning, men kommer ändå 

i den fortsatta diskussionen att (utifrån vårt begränsade underlag) ge svar på vår 

forskningsfråga. För att bedöma om vårt svar är giltigt i fler sammanhang än det undersökta 

krävs vidare studier. 

Då uppdragsgivaren ville genomföra experiment på företaget i syfte att kunna visa upp 

resultatet av förbättringsprocesser, ville vi genomföra kvasiexperiment i kombination av en 

kvalitativ studie. Med tanke på den access vi fick till Garant ville vi fördjupa oss i ämnet 

genom att genomföra kvasiexperimentet hos dem. Nackdelen är förstås att vi inte får en bredd 

av hur implementering av innovationsteknik kan gå till när vi inte genomfört detta på fler 

företag. Tyvärr har inte tidsomfattningen till denna studie tillåtit detta och därmed är detta 

även argumentet till att vi valde att genomföra gruppintervjuer: för att spara tid. Vi vill ändå 

påpeka att gruppintervjuerna bidrog med intressanta diskussioner bland respondenterna som 

förmodligen ledde till ett resultat som inte framkommit i enskilda intervjuer. Vi syftar särskilt 

på den problematiken för respondenterna att förstå vissa begrepp då dessa var något 

svårtolkade. Därför vill vi ge förslag till vidare forskning att fokusera en likande studie inom 

dessa svårtolkade ämnen. De begrepp vi identifierade att respondenterna fann svårigheter 

med innebörden var vision, kreativt klimat samt företagskultur. Vidare föreslår vi även i 

förslag till vidare forskning att genomföra en liknande studie på längre projekt, t.ex. ett helt 

badrumsprojekt som tar ca fyra veckor. Detta pga. att respondenterna ansåg att 

kvasiexperimentet var svårt att utvärdera då prövotiden var kort, men även för att kunna se 

skillnader av hur processer påverkar de vardagliga rutinerna i olika byggprojekt. Det optimala 
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hade då varit om vi kunde göra en mätning mellan olika byggprojekt där mätningen kunde 

visa om förbättringsprocesser leder till det bättre eller till det sämre. 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussion innehåller egna tankar och åsikter gällande analys, teori samt empiri under 

respektive temafråga: förbättringsprocesser, PDCA samt implementering och främja 

innovationsförmågan. 

6.2.1 Förbättringsprocesser 

Vi kan tydligt se att förbättringsprocesser kan kopplas till Lean, Kaizen, PDCA-metoden 

samt inkrementell innovation. Vi kan dessutom konstatera att små förbättringar förmodligen 

är enklare att implementera i ett byggföretag jämfört med stora förändringar. Orsaken till 

detta beror förmodligen på att byggbranschen har starkt inarbetade rutiner samt en ovana att 

jobba med innovation. En annan aspekt vi studerat är medarbetares rädsla för att misslyckas. 

Ifall ett misslyckande sker vid en stor förändring finns risken för stora negativa konsekvenser, 

därför är mindre förändringar att föredra.  

Små förbättringar är grundstenen inom inkrementell innovation. Att använda inkrementell 

innovation i praktiken kräver dock vissa förutsättningar som vi anser saknas inom Garant 

idag. Dessa förutsättningar är att b.la. att skapa en tydlig strategi för förbättringsarbeten samt 

mål i en stegvis process som dessutom ska ge förståelse av syftet med små 

förbättringsarbeten. Efter kvasiexperimentet upplever vi att respondenterna förstod att egna 

förbättringsarbeten resulterar i ett kundvärde. Dessutom ansåg respondenterna att det fanns 

fördelar med innovationsprocesser. Detta tycker vi är särskilt intressant då respondenterna 

själva upptäckte ett värde i att jobba med förbättringsprocesser samt deras medvetenhet om 

hur förbättringsarbete påverkar kundvärdet. Detta är det är det huvudsakliga syftet inom Lean 

filosofin som grundar sig på att förbättra existerande processer för att i slutändan resultera i 

ett högre värde för kunden. 

Det är nu Garant bör påbörja en innovationsstrategi som fokuserar på medarbetarna. Vi kan 

konstatera att det är medarbetarna som är själva källan av idéer som leder till lönsamhet. 

Denna lönsamhet kan ses både i ett kund- och företagsperspektiv. Vi anser därför att Garant 

bör fortsätta arbeta med Lean samt inkrementell innovation eftersom de själva inser 

fördelarna med att innovationsprocesser gynnar både företaget och deras kunder. Det är även 

viktigt att respondenterna upplever att det finns fördelar med förbättringsarbeten som leder 

till någon form av utveckling och lärande. På detta sätt blir det lättare att implementera 
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förbättringsprocesser i verksamheten. Det är dessutom intressant hur respondenterna upplever 

att dokumentet involverar medarbetare till att bli mer delaktiga och får på så sätt en chans att 

utveckla företaget. Slutresultatet av detta blir en organisation (både medarbetare och ledning) 

som går mot en gemensam riktning. 

För att Garant ska kunna arbeta med små eller stora förändringar måste alla medarbetare få 

utrymme att våga misslyckas. Teorin om personligt entreprenörskap menar att ledningen ska 

ge detta utrymme i en miljö bestående av uppmuntran för att få medarbetare att våga testa nya 

saker. Däremot är det viktigt att ta lärdom av eventuella misslyckanden för att undvika att 

upprepa samma misstag. 

6.2.2 PDCA 

Resultatet visar att respondenterna ser ett högt värde i att reflektera över problem samt 

förbättringsarbete i sin verksamhet. Genom att använda PDCA-verktyget tvingar 

respondenterna att ta sig tid för reflektion vilket varit ett av de största problemen tidigare 

enligt förundersökningen. Ett förbättringsarbete grundar sig på erkännandet av problem, detta 

är något Garant bevisligen kan. De identifierar enkelt problem när de väl får tid för reflektion. 

Vi anser därför att verktyget är väl anpassat och kan vara till stor nytta för byggföretag då det 

finns stora behov att avsätta tid för reflektion som sker i fasen Plan. För att möjliggöra 

förbättringsarbetet genom detta dokument måste ledningen därav skapa utrymme för 

medarbetarna att avsätta denna tid. För att de involverade överhuvudtaget ska förstå 

dokumentet, måste de introduceras. Introduktionen bör ge en kortfattad beskrivning kring 

filosofin om Lean, Kaizen samt inkrementella innovationer. Den bör även förklara PDCA-

verktygets syfte samt arbetssätt. Detta underlättar involveringen av dokumentet och i sin tur 

även implementeringen. 

Vidare visar resultatet att det finns strukturella brister inom lösningshantering, dvs. 

organisationen har problem att hantera lösningar på ett effektivt sätt. Genom att använda 

PDCA-dokumentet såg Garant ett värde i form av struktur som hjälper dem i sin 

lösningshantering. Detta innebär även att de går in i HII nivå 2 då de strukturerar en process 

för att systematiskt arbeta med förbättringar, vilket vi anser är högst nödvändigt. Genom att 

använda sig av detta dokument blir strukturen av förbättringsprocessen mer konkret, vilket är 

välbehövligt för både ledningen och medarbetarna. 

Vi vill med detta dokument tvinga företaget att gemensamt jobba med förbättringsprocesser. 

Genom att involvera fler personer i en och samma process kommer slutresultatet bli bättre 
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och således underlätta standardiseringen. Därför är det viktigt med en tydlig kommunikation 

som dokumentet möjliggör. Vidare vill vi lyfta fram en intressant aspekt i vilken fas 

respondenterna anser att det huvudsakliga lärandet sker i. Teorin menar att lärandet endast 

sker i fasen Check medan respondenterna ser lärande i både fasen Plan och Check. Vi tycker 

att det är bra att medarbetarna på Garant finner lärande samt utveckling i andra faser än den 

teorin påpekar, däremot vill vi poängtera att utvärderingen i fasen Check är av största vikt. 

Respondenterna kommer förmodligen förstå betydelsen av Check vid större projekt då det 

finns mer att utvärdera än testprojekten de utförde i denna studie. 

Den största utmaningen för byggföretag kommer således vara implementeringen av 

förbättringarna, dvs. standardiseringen. Detta var vi medvetna om innan kvasiexperimentets 

början då både tidigare forskning samt omvärldsanalysen påpekade detta. Byggbranschen har 

arbetat på samma sätt under lång tid och är dessutom den mest negativt inställda branschen 

till innovationsklimatet i Sverige. Vi vill därför lyfta fram att små steg är att föredra för 

branschen genom att arbeta med små ständiga förbättringar. Detta ger skäl till att PDCA-

dokumentet eller liknande verktyg kan användas i byggbranschen för att jobba med 

förbättringar. Dock finns det enskilda fall där vissa lösningar på problem inte kan 

standardiseras på grund av bl.a. andra negativa konsekvenser. När dessa typer av 

standardiseringsproblem uppstår anser vi att dokumentet fortfarande kan bidra till 

problemlösning. Varje gång PDCA-dokumentet används ska en beslutsfattare utnämna som 

tar beslut om förbättringen skall standardiseras eller ej. Vid avslag ska det tydligt förklaras 

anledningen till avslaget och påpeka de åtgärder som måste utföras för att möjliggöra 

standardisering. Detta anser vi vara en viktig komponent i verktyget eftersom resultatet flertal 

gånger visar att med beslut och en förändringsansvarig sker standardiseringen effektivt. Dock 

finns det gränser med hur länge ett företag ska jobba med ett förbättringsarbete, då vissa 

problem kan generera nya negativa konsekvenser som tar för mycket resurser att lösa. 

Förbättringsprocesser får inte ta över företagets huvudarbete, då det inte går att släppa allt 

och endast fokusera på förbättringar. Det är själva förbättringstankesättet som ska belysas, 

vilket är av största betydelse i förbättringsarbeten som PDCA. 

Vi anser likt teorin att det är viktigt att se Lean som en långsiktig förbättringsprocess som 

kräver tålamod. Därför är det viktigt att ett företag förstår att en Lean-process ger ett 

långsiktigt värde och inte en kortsiktig vinst. 
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6.2.3 Implementering och främja innovationsförmågan 

Resultatet visar att Garant har svårt att svara på frågor kring deras vision. Det finns tydliga 

signaler om att företaget inte fullt förstår hur en vision kan användas eller dess fulla innebörd. 

Eftersom detta kan vara svårt att begripa förstår vi att Garant inte ser nyttan med en delad 

vision. En delad vision kan användas för att inspirera medarbetarna till att arbeta i en 

gemensam riktning. Visionen bör vara något som är större än företaget självt, en vision skall 

inspirera till att förändra något stort. Däremot visar resultatet att en vision inte nödvändigtvis 

behövs för att arbeta med förbättringsarbeten. Vi anser dock att den kan ge nytta samt 

fördelar eftersom den leder medarbetare mot en gemensam riktning, en delad vision. Vidare 

menar respondenterna att företaget bör jobba efter mindre konkreta uppsatta mål, då det 

främjar förbättringsarbetet. Ett företag som inte är medvetna om hur en vision kan användas 

bör oavsett arbeta efter konkreta uppsatta mål. Dessa mål kan bestå av delmål för olika 

grupper och/eller avdelningar för att tillsammans uppnå ett större mål för hela företaget. 

Däremot anser vi att både mål samt en delad uttalad vision skapar gemenskap och en tydlig 

riktning för hela organisationen som även främjar förbättringsarbeten. 

Ledarskapet spelar en stor roll vid implementeringen av PDCA i företaget. Eftersom 

ledarskapet har förmågan att påverka medarbetarna ska de vilja styra dem att bli delaktiga i 

förbättringsprocesser. Därför är det viktigt med ett tydligt ledarskap som kommunicerar en 

tydlig målbild samt förklarar syftet med förbättringsarbeten i verksamheten. Det måste finnas 

stöd och engagemang från ledningen för att få medarbetarna att bli delaktiga i 

förbättringsprocesser. 

Resultatet visar att kreativitet inte nödvändigtvis krävs för att jobba med PDCA-dokumentet, 

däremot är det en fördel. Vi var övertygade om att kreativt klimat behövdes i arbetet med 

innovationsprocesser, resultatet förkastade dock detta. Med tanke på att kreativt klimat samt 

företagskultur var två begrepp respondenterna inte fullt förstod, vill vi påpeka att 

trovärdigheten i detta resultat kan ifrågasättas. Då fasen Plan består av problemidentifiering 

samt förbättringsidégenerering anser vi att det borde existera någon form av kreativitet för att 

jobba med denna process. Vi vill dessutom lyfta fram vikten av hur medarbetare tar sig an de 

förbättringsförslag som genereras, då medarbetarna måste våga testa sina idéer i ett klimat 

som tillåter det. Ytterligare en intressant aspekt är företagskulturens påverkan av 

innovationsprocesser. Vi upplever att Garant har en företagskultur som tillåter nya arbetssätt 

samt delaktighet vilket är en klar fördel när PDCA-dokumentet skall implementeras. 

Verktyget kan på så sätt forma företagskulturens mentalitet mot förbättringsprocesser. Vi vill 
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även att företagskulturen ska uppmuntra medarbetarna till att använda PDCA-dokumentet 

eftersom resultatet blir en kontinuerlig hållbar förbättringsmentalitet. 

Vidare ansåg respondenterna att nyckelpersoner i ett företag är ledning, arbetsledare eller 

gruppchefer. Implementeringen av ett dokument som PDCA ska styras beroende av storleken 

i en organisation. I en organisation likt Garant ska implementeringen införas via ledningen. 

Däremot vid större byggföretag med en organisationsstruktur som består av avdelningar och 

grupper ska implementeringen ske uppifrån hierarkin och ner. På så sätt får medarbetare 

längst ner i organisationen låta implementeringen gå genom sina gruppchefer, vilket de 

intervjuade ansåg vara en effektivare kommunikationsväg. Vi anser att det finns fler 

nyckelpersoner än de respondenterna påpekade, t.ex. medarbetare som arbetat länge i 

företaget. Dessa personer har ett stort inflytande över andra medarbetare och vi menar att 

dessa nyckelpersoner kan påverka implementeringen av PDCA-dokumentet positivt. Detta 

borde beaktas av ledningen genom att först genomföra en mindre introduktion av dokumentet 

för utvalda nyckelpersoner innan de introducerar resterande medarbetare. På så sätt anser vi 

att implementeringen kan förenklas betydligt. Avslutningsvis delar vi respondenternas 

uppfattning om att ledningen bär ansvaret över implementeringen av PDCA-dokumentet i 

Garants verksamhet genom ett tydligt ledarskap. 

6.3 Slutsatser 

Syftet med studien var att implementera innovationsteknik i byggbranschen för att förbättra 

arbetsprocesser. Innovationsbidraget skulle bestå av ett arbetssätt/verktyg som ett 

byggföretag kan använda för att ta sig an problem, finna lösning samt hur detta ska spridas 

till andra i företaget. Vi anser att vårt eget utformade PDCA-dokument gör detta möjligt. I 

själva verket kan vi med stöd av denna studie visa att PDCA-dokumentet fungerar när ett 

byggföretag vill jobba med förbättringsarbeten. Vi anser även att dokumentet kan användas 

på andra företag, där enda undantaget är att byta företagets logotyp uppe i vänstra hörnet på 

dokumentet. 

För att besvara forskningsfrågan (”Hur kan PDCA-metoden implementeras i ett byggföretag, 

för att främja innovationsförmågan i förbättringsprocesser?”) anser vi att följande punkter är 

betydande för att lyckas: 

 Ledarskap. Detta är nyckeln vid implementeringen av PDCA. Ledningen måste visa 

vilja, engagemang och framförallt tydlighet. Det måste finnas en vilja till innovation 

från ledningen, att ta sig an problem och finna lösningar till dem. Detta eftersom 
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ledningen har störst påverkan på medarbetarna och kan motivera dem. Detta skapar en 

vilja till innovation i hela organisationen. Ledarskapet måste välkomna alla idéer 

genom att vara mottagliga för förslag till förbättringar. Då är det viktigt att tillåta 

medarbetarna att få ta sig tid att jobba med förbättringar eftersom det skapar 

långsiktiga värden. Slutligen måste ledarskapet kommunicera en målbild med 

förbättringsmentaliteten och förklara deras syfte med förbättringsprocesser. 

Ledningen måste alltså utforma en tydlig strategi innehållande mål och förståelse i en 

stegvis process.  

 Hög delaktighet i innovation. Viljan till innovation i hela organisationen innebär 

även att alla måste vara delaktiga att få vara med och både påverka samt utveckla 

företaget. Vi tror att PCDA-dokumentet kommer öka delaktigheten bland 

medarbetarna då det involverar flera i olika testprojekt. Organisationen måste inse 

fördelarna att jobba med förbättringsprocesser och vilka värden som skapas. I denna 

studie ser vi att de förbättringsarbeten som genomförts skapat både kundvärde 

(nöjdhet) samt företagsvärde (fler beställningar av jobb: mer intäkter). 

 Konkreta mål och delmål. Oavsett om företaget vill använda sig av en vision eller 

inte så är det viktigt att använda konkreta mål och delmål som ska uppfyllas 

gemensamt i organisationen. Medarbetarna blir då styrda i en gemensam riktning. På 

så sätt blir det även enklare att skapa delaktighet samt viljan till innovation. Slutligen 

blir ledarskapet tydligare om det kan visa vad de vill uppfylla med PDCA-metoden. 

 Kultur. Vi vill även lyfta fram att det är viktigt att det skapas en företagskultur som 

tillåter nya arbetssätt och delaktighet, annars blir implementeringen mycket svårare. 

Detta är idag inte ett problem på Garant, men det är viktigt att lyfta fram om PDCA 

ska implementeras i andra företag. Det ska finnas en uppmuntran i kulturen där alla 

hjälper varandra att ta sig an nya förbättringsprojekt för att behålla 

förbättringsprocesser kontinuerligt. Ansvaret för denna uppmuntring ska dock vara på 

ledningen. 

 Förstå PDCA-dokumentet och dess filosofi. Slutligen är det såklart viktigt med en 

introduktion av PDCA-dokumentet: hur det fungerar, hur man fyller i samt nyttan 

med att arbeta med det. Vi anser också att det blir lättare att implementera PDCA i 

organisationen om filosofin bakom metoden förklaras, att den skapar långsiktiga 

värden som gynnar både kunden och företaget. 
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Vi anser att dessa förslag gör det möjligt att implementera PDCA på bästa möjliga sätt. Vi 

tror att ett företag som Garant först måste organisera sitt bolag och hitta sin egna innovativa 

organisation innan de påbörjar olika innovationsprocesser. Detta för att det finns indikationer 

på att de behöver det, men även för att lättare kunna implementera PDCA och sedan 

standardisera de förbättringar som uppkommer. Vi tror då att Garant ska fokusera på små 

förändringar till en början med innovationsarbeten. Därav passar PDCA-dokumentet utmärkt 

som verktyg för Garant. 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Om det finns ett intresse att forska vidare på den här studien skulle vi gärna vilja se en 

undersökning på byggföretag med olika kulturer. Det skulle vara intressant att se skillnaden 

på hur enkelt eller svårt det skulle vara att implementera PDCA-dokumentet i en kultur som 

inte tillåter nya arbetssätt mot en kultur som gör det. Det skulle även vara intressant att göra 

en jämförelse mellan små och stora organisationer för att se hur implementeringen påverkas 

av en organisations storlek. 

Självklart vill vi även ge förslag att testa PDCA-dokumentet under längre projekt (som 

respondenterna önskade) på liknande företag som Garant. Detta för att se om det blev en 

skillnad i utfallet om utvärderingen av förbättringsarbetet, där vi syftar dels på 

kvasiexprimentet som helhet samt mer specifikt på delen Check. Vi vill även se ett 

kvasiexperiment med en försöksgrupp och en kontrollgrupp i två parallella byggprojekt som 

liknar varandra (både grupperna samt byggprojekten). Försöksgruppen utsätts för 

förbättringsaktiviteter som pågår i olika testprojekt. Kontrollgruppen fortlöper som vanligt i 

sitt byggprojekt utan att några medarbetare som är inblandade i några förbättringsprocesser. 

Genom detta tillvägagångssätt kan mätningar genomföras både före och efter detta 

kvasiexperiment för att avgöra om det finns betydande skillnader. Vi vill att undersökningen 

bl.a. behandlar frågor som: 

 Hur påverkar förbättringsprocessena de vardagliga rutinerna? 

 Tog bägge byggprojekten lika lång tid? 

 Om försöksgruppens byggprojekt tog längre tid, var det värt det med tanke på vilket 

långsiktigt värde förbättringsprocesser ger?
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Bilagor 

Bilaga 1 - Förundersökning 

Detta är en undersökning som har i syfte att säkerställa om byggbranschen är i behov av att 

använda innovativa processer. Undersökningen har genomförts med fyra medarbetare hos 

Garant Bygg & Bad genom semi-strukturerade intervjuer. 

Kultur och klimat 

1. Vilka krav har du på företaget? 

Samtliga respondenter anser att det är viktig att det finns en familjär känsla, bra stämning 

samt att det ska vara roligt att jobba på företaget. Det ska vara en trivsam arbetsplats med 

möjligheten att få arbeta lite fritt utan större restriktioner från ledningen. Det är även viktigt 

att det ska finnas en delaktighet och en teamkänsla där fler medarbetare är mer involverade i 

olika sammanhang. 

2. Vilka krav tror du att företaget har på dig i din arbetsroll?  

Ett av kraven som respondenterna känner att de har i sin arbetsroll är att samtliga är lojala, 

engagerade och att alla tar ett ansvar att utföra jobbet på ett snyggt och professionellt sätt. Det 

är viktigt att undvika ekonomisk förlust på utförda arbeten och att hela tiden hålla budgeten 

med förhoppningsvis lite marginal. Det handlar om att få jobbet klart i god tid utan extra 

kostnader. Respondenterna tror även att ett av kraven är social kompetens och bemöta 

kunderna på ett bra sätt. Det är viktigt att ha ett brett kontaktnät som kan vara ett värde för 

arbetsgivaren. De menar att det är viktigt att verksamheten ska fungera i längden så att 

medarbetare kan få betalt för utfört arbete. 

3. Vilka förväntningar har du på företaget? 

Förväntningarna är att alla ska må bra och att företaget klarar av att växa som organisation 

samtidigt som de kan hålla kvar en trivsam arbetsplats. Det finns en känsla av att vilja bli 

större som organisation och att potentiella kunder ska tycka att organisationen är duktiga. 

Dessutom finns det en förväntning av att företaget erkänner vissa kvalitéer som utförs av 

personalen. Om företaget går bra i sin helhet och det sker vinst i bolaget förväntar högt 

involverade medarbetare att på sikt få ta del av detta och potentiellt bli en del av bolaget. 

Vidare menar respondenterna att saker kan förbättras i verksamheten så att flödet i 

jobbprocessen går smidigare till. 



   

 

 

 

4. Vilka förväntningar tror du företaget har på dig i din arbetsroll? 

En respondent svarade: ”Om jag ser någonting så förväntar ledningen att man agerar. Det 

förväntas att personalärenden som t.ex. att hålla reda på avtal utifall något går snett så ska 

skötas av oss arbetare”. Respondenten anser vidare att det finns mycket i verksamheten som 

bör tas tag i och det är alltid väldigt mycket att göra. Därför anser respondenten att det är 

svårt att få tid att jobba med alla de delar som behövs vilket ger en känsla av att man aldrig 

blir riktigt klar. En annan förväntning är att bli mer involverade med kunderna så att 

nyckelpersonerna som tar in jobben blir avlastade för att hinna med annat. 

5. Vad är din spontana känsla om företaget? 

En respondent svarade följande: ”Ett positivt läge för vårt företag är att vi har så mycket 

jobb. Det negativa är att det finns så mycket bakom som skulle kunna ge mer värde för 

företaget”. Den intervjuade menar att företaget i sig är funktionellt fungerande, men att det 

finns mycket som är mindre bra. Verksamheten rullar på efter de förutsättningar som finns 

idag. Respondenten fortsätter: ”Man skulle behöva ta ett steg tillbaka och titta på att ta hand 

om de här småbitarna, och det är egentligen ingenting vi gör så bra just nu. Därför är det 

jätteviktigt för oss att ha möten, det är en bra förutsättning som vi behöver”. Respondenten 

fortsätter förklara att det är så här branschen ser ut och att den generellt är oorganiserad. 

Däremot vet inte personen själv riktigt vad som saknas, men poängterar att mycket problem 

hade lösts genom att avsätta tid för diskussion. Vidare beskriver respondenten att det finns 

positiva sidor med företaget eftersom de är unika jämfört med konkurrenter i branschen, med 

tanke på dess totala entreprenad. De lyfter återigen fram att den familjära känslan är en viktig 

del av bolaget som de vill behålla.  

6. Tror du att er företagskultur är jämlik med andra företag i branschen? 

Motivera! 

Respondenterna hävdar att det finns en viss känsla av att andra byggföretag är strukturellt 

mycket bättre. Däremot är alla medarbetare medvetna om vad som ska göras i verksamheten 

och fungerar mer eller mindre på grund av det. Respondenterna är överens om att det krävs 

förbättringar för att lösa det som är ostrukturerad. 

En av respondenterna tror att bekvämligheten med att ringa ett samtal för att lyckas nå en 

total entreprenad. Detta är en stor fördel som ger många arbetsbeställningar då bolaget har 



   

 

 

 

många återkommande kunder. Vidare anser respondenten att företaget är snabb på att omsätta 

personal vid behov för att kunna färdigställa byggprojekten till utsatt tid.  

En annan uppfattning är hur kulturen har förändrats jämfört med tidigare, då Garant var ett 

litet företag där nyckelpersonerna tog hand om i stort sett allting. Nu när företaget har 

expanderat anser respondenten att nyckelpersonerna inte syns lika mycket samt att den övriga 

personalen inte riktigt hinner med sina arbetsuppgifter. Detta leder till att den familjära 

känslan möjligtvis försvunnit en del vilket är negativt enligt respondenten. 

7. Leder kulturen och klimatet till utveckling och förändring? Får ni säga vad ni 

tycker/tänker? Känner ni att ledningen lyssnar på er? 

En respondent förklarar att det är brist på tid och att de aldrig avsätter någon tid för nå ett 

förbättringsarbete. Det är ingen som skriver ned problemen för att sedan ta tag i det, vilket är 

något den intervjuade tycker att de borde börja göra. Det är ett öppet klimat där de oftast 

känner att de kan ventilera sina tankar, däremot ligger problematiken i att dessa tankar och 

idéer rinner ut i sanden. ”Det är kanske så det är: folk säger någonting och förväntar sig att 

någon annan ska ta tag i det”. Många är överens att det finns saker som behövs tas tag i, men 

det är ingen som gör något åt det. En respondent anser dock att det finns potential till 

förbättringsarbete och ser hur förändringar är på gång. ”Den största boven i processen är 

återigen tid”. 

Den familjära känslan i bolaget nämns flertal gånger, även här: ”Det är en anledning till att 

många arbetar kvar på bolaget: alla är vänner med varandra. Men senaste året har bolaget 

expanderat väldigt mycket, eftersom det har kommit in stora omsättningsarbeten och 

efterfrågningar". På grund av expansionen i organisationen har personalstyrkan ökat i rask 

takt, vilket enligt respondenterna kan påverka den familjära känslan. 

8. Känner du behov av att träffa kollegor (arbetare, tjänstemän samt ledning) i 

exempelvis dagsmöten, veckomöten eller månadsmöten? Motivera! 

Samtliga respondenter poängterar att det verkligen behövs möten inom organisationen. Det 

finns ett stort behov och det är inget som existerar idag. Bristen på möten gör att samtliga 

anställdas tankar och idéer aldrig nås ut inom organisationen och eftersom företaget 

expanderar kraftigt blir detta ännu svårare. Respondenterna menar att möten behövs för att 

kunna ta del av hur det går för bolaget och att alla får vädra sina åsikter. Det sker till viss del 

klagomål bland personalen om att saker behöver förbättras. Återigen påpekar respondenterna 



   

 

 

 

att bristen på möten visar sig starkt i verksamheten. Många av de aktuella problemen i 

verksamheten tror de kan lösas genom möten, speciellt när organisationen expanderas så 

mycket som den gör. Respondenterna påpekar även saknaden av att se vissa nyckelpersoner 

ute på arbetsplatserna då de hjälper dem genom motivation och inspiration. 

9. Vad driver dig i din arbetsroll? Vad motiveras du av? Vilka belöningar finns för 

dig? 

Respondenterna förklarar att mängden arbeten är den största motivationen. Detta leder till 

variation bland jobben som i sin tur resulterar i ny kunskap. Ytterligare en motivationsfaktor 

är den faktiska byggprocessen från start till avslutat arbete. När ett bra resultat är uppnått 

anser respondenterna att det motiverar. En annan drivkraft skulle kunna vara om det fanns 

någon form av belöningssystem, dock är inte detta den största drivkraften. Ytterligare en 

aspekt av belöning anser respondenterna är när jobbprocessen fungerar smidigt. 

Förbättringsarbete 

10. Påstående: Om det finns en förbättringslösning som gynnar både dig och 

företaget, skulle du då vara öppen för förändring? Motivera! 

Respondenterna svarar ja om det finns rätt förutsättningar och utrymme i form av tid för att 

lyckas med den potentiella förbättringslösningen. Just nu är det många beställningar av jobb 

och stressigt vid vissa tillfällen. Det skulle vara bra om det fanns en lösning som gynnar alla. 

Respondenterna menar att man de jobbar kollektivt för att utveckla företaget och påpekar att 

pengar är bra, men inte alltid det viktigaste. ”Ett sätt skulle kunna vara att få ta del av vinsten 

vid vissa utförda jobb”, menar respondenterna avslutningsvis. 

11. Påstående: Om det finns en förbättringslösning som bara gynnar företaget 

kollektivt som t.ex. ställer högre krav på dig i din arbetsroll, skulle du då vara 

öppen för förändring? Motivera! 

”Detta beror på enskilda fall av vad som föreslås och omfattar. Det vore bra om personalen 

fick en del av den potentiella ekonomiska vinsten beroende på vad som erbjuds”. 

Respondenterna menar återigen att det viktigaste är ett bra arbetsklimat. En respondent anser 

att det borde finnas ett online kunddatasystem som vissa enkelt kan få access till. Detta för att 

låta nyckelpersonerna få mer koll på hanteringen av kunderna och vad som ska göras. Ifall 

det sker några förändringar kan personalen via detta system logga in och åtgärda eventuella 



   

 

 

 

problem. Systemet kan t.ex. innehålla detaljerad information angående tidigare kunder samt 

information kring materialhantering.  

Respondenterna lyfter fram brister i informationsflödet samt kommunikationen. Det sker ofta 

att medarbetare inte fått någon information om det aktuella projektet, vilket är något som 

respondenterna anser måste förbättras. Vidare menar de intervjuade att organisationen 

behöver utveckla ett bättre sätt att jobba med förbättringsarbeten. Detta skulle kunna vara ett 

implementerat verktyg eller modell som är till för att förbättra arbetsprocessen. 

12. Ser du något behov av förbättring i din arbetsroll och i din bransch? Saknar du 

något? Motivera! 

Känslan är att många trivs med sin yrkesroll, men det saknas ambitioner bland personalen. 

Det saknas även en bra struktur för informationshantering ut till kund, vilket tidigare påpekats 

av de intervjuade. Vidare menar en respondent att cheferna är positivt lagda till 

förbättringsförslag, men att det kan det till vis del saknas motivation hos de anställda.  Därför 

kan ett belöningssystem vara bra som tidigare nämnts. 

Effektivitet 

13. Kan du påverka planeringen av din arbetsdag? Hur planerar du i sådana fall? 

En respondent förklarar att innan dagen är slut vet personen vad som ska göras under 

nästkommande dag. En annan respondent anser att dagen går att planera fritt, men att tiden 

knappt räcker till för alla sysslor. Därför tror den intervjuade att det inte finns någon 

förbättringsmöjlighet.  En tredje förklarar att personen först tar in information av 

projektledaren om vilka arbeten som behöver bli klara inom den närmsta tiden. I efterhand 

planerar respondenten resten av veckan och försöker lämna lite utrymme för oförutsedda 

händelser, vilket ofta sker i verksamheten. Respondenten fortsätter förklara att detta skulle 

kunna bli bättre om man planerade alla jobb från början. 

14. Upplever du att det går att tidseffektivisera din arbetsdag? Motivera! 

Respondenterna menar att det finns många saker som går att tidseffektivisera. De menar att 

mycket tid går till onödiga saker som brister i informationsflödet. Vidare anses det att 

materialinköpen tar lång tid och att processerna från beställt arbete till utfört arbete i många 

fall är mer komplicerade än nödvändigt. Att planera kan därför vara svårt eftersom det 

uppstår nya jobb hela tiden. Respondenterna påpekar att det känns som att de "släcker 



   

 

 

 

bränder" hela tiden. Genom att ge tydliga roller till personal tror de att mycket tid kan 

besparas eller genom att skapa ett informationssystem som alla i verksamheten kan ta del av. 

Ytterligare en tidseffektivisering som lyfts fram är om det skulle vara möjligt att vid varje 

beställt jobb kunna planera vilket material som behövs och därefter få det levererat till 

arbetsplatsen. Gemensamt önskar de att samtliga steg i arbetet kan utföras smidigare och på 

så sätt tidseffektivisera. Återigen påpekar de intervjuade att organisationen struktur bör ses 

över ordentligt. 

15. Finns det en kommunikation och samarbete för att effektivisera er planering där 

ni kan spara tid kollektivt? Både mellan kollegor i samma arbetsroll samt mellan 

de olika arbetsrollerna. 

Respondenterna menar att kommunikationen och samarbetet finns, med att båda har stora 

brister. En tydlig planering vid varje jobb hade bidragit till tidseffektivisering kollektivt. Det 

lyfts även fram en önskan om en bättre uppstyrd organisation eftersom det är mycket som 

sker i verksamheten. Respondenterna förklarar att kommunikationen mellan varandra oftast 

är för att släcka bränder, inte för att förebygga. Detta leder till att medarbetare kan känna sig 

vilsna. 

16. Hur går materialinhämtningen till idag? 

Respondenterna är enade om att även materialinhämtningen går att effektivisera. De menar 

att det tar lång tid att röra sig i Stockholmstrafiken, speciellt på en tidig morgon när den 

mesta materialinhämtningen sker. Eftersom det är många pågående projekt samtidigt kan det 

vara svårt att planera exakt vilket material som ska köpas in, därför måste de ofta åka fram 

och tillbaka till varuhusen. Detta är något som tar väldigt mycket onödig tid. Respondenterna 

påpekar även att det krävs bättre initiativ från samtliga medarbetare för att få en smidigare 

och effektiv materialinhämtning. Ett förslag är att hämta materialet i slutet av arbetsdagen 

istället för på morgonen. Detta sparar tid både på grund av rusningstrafiken och för att vissa 

medarbetare stannar och fikar vid materialinhämtningen. Respondenterna menar även att man 

som medarbetare måste kunna fatta egna beslut om vad som är viktigt att inhandla, på så sätt 

sparar medarbetare tid. Ansvaret för hur materialinhämtningen ska gå till önskar 

respondenterna ska ligga hos ledningen. 

  



   

 

 

 

17. Upplever du materialinhämtning som en positiv eller negativ arbetsuppgift? 

Eftersom det finns mycket brister i materialinhämtningen menar respondenterna att det är en 

negativ arbetsuppgift. Återigen lyfts det fram att det krävs mer ansvar från hela 

personalstyrkan att jobba för att tidseffektivisera. De vill däremot lyfta fram att 

materialinhämtningen kan vara positivt om det utförs på rätt sätt. Vidare menar de intervjuade 

att det är skönt att komma ifrån arbetsplatsen en stund. Att det skulle finnas material på plats 

redan från start påpekas återigen som en lösning. Respondenterna menar det skulle vara bra 

om det fanns en person som ansvarar och sköter materialbeställningar för hela företaget. 

18. Ser du några brister eller förbättringsmöjligheter med materialinhämtningen? 

Respondenterna önskar att hämta materialet efter arbetsdagen istället för på morgonen då de 

gemensamt tror att det skulle förbättra materialinhämtningen. En viktig aspekt att beakta är 

hur materialinhämtningen ska genomföras under vinterhalvåret då en del material förstörs när 

det blir fuktigt. Vissa menar även att materialinhämtningen har blivit ett mycket större 

problem idag än vad det varit tidigare. Detta ska bero på den stora expansionen i 

organisationen där vissa medarbetare inte följer samma principer som alla andra. 

19. Vad tycker du är bäst om det är möjligt: hämta dagens material direkt på 

morgonen eller slutet av dagen innan? 

Samtliga respondenter är överens om att hämta material vid slutet av dagen är ett bättre 

alternativ som tidigare nämnts. 

Övrigt 

20. Hur fungerar kundkommunikationen hos er? Upplever du att den är positiv 

eller negativ? Motivera! 

Respondenterna är överens om att kundkommunikationen har sina brister. I många fall har 

kunderna blivit tilldelade kontaktpersoner som inte representerar företaget på rätt sätt. Kunder 

har flertal gånger påpekat att det har varit svårt att komma i kontakt med rätt personer. 

Respondenterna menar även att det största problemet är själva informationsflödet inom 

organisationen. Stor del av all den telefontid som spenderas bland personalen är på grund av 

dålig planering. Detta leder till att kunderna inte når fram till önskade medarbetare. 

   



   

 

 

 

Bilaga 2 – PDCA-dokumentet (eget utformat) 

 



   

 

 

 

Bilaga 3 – Exempel PDCA-dokumentet (eget utformat) 

 



   

 

 

 

Bilaga 4 – Förklaring PDCA-dokumentet (eget utformat) 

 



   

 

 

 

Bilaga 5 – Instruktion PDCA-dokumentet (eget utformat) 

 



   

 

 

 

Bilaga 6 – Intervjuguide 

INTERVJUGUIDE 

Förbättringsprocesser 

Fråga 1: Ni har nu deltagit i ett kvasiexperiment som bygger på att 

”göra det ni gör idag, fast bättre”, dvs. små förbättringar av era 

vardagliga sysslor. Vad tror ni är det lämpligaste sättet att jobba i er 

verksamhet (med era vardagliga sysslor): kontinuerligt med små 

förbättringar eller med helt nya stora förändringar? 

Motivering Fråga 1: Denna fråga ställer vi för att ta reda på vilken 

typ av innovationsprocess respondenterna tror är mest lämpligast för 

deras verksamhet. Detta för att kunna föreslå vilken typ av 

innovationsstrategi som företaget bör använda. 

Fråga 2: Lean handlar om att effektivisera arbetet för att i slutändan 

skapa ett värde för kunden. Kaizen är ett begrepp inom Lean som 

innebär att jobba med ständiga förbättringar. Tror ni att genom att 

förbättra era vardagliga sysslor, kommer det i slutändan gynna 

kunden? Motivera! 

Motivering Fråga 2: Eftersom teorin menar att Lean ska i slutändan 

skapa ett värde för kunden, vill vi undersöka om respondenterna 

också upplever detta. 

Fråga 2.1: Upplever ni att finns fördelar med förbättringsarbeten 

som leder till gemensam utveckling? På vilket sätt? 

 

Motivering Fråga 2.1: Teorin säger även att det är viktigt att 

medarbetare ser fördelarna med förbättringsarbetet för få dem 

engagerade och att detta leder till utveckling. Med denna fråga 

undersöker vi som respondenterna har uppnått den insikten. 

  



   

 

 

 

PDCA 

Fråga 3: Gav verktyget (PDCA-dokumentet) någon nytta för er och 

anser ni att verktyget hjälper er med förbättringar? Motivera! 

Motivering Fråga 3: Teorin menar att Lean och inkrementella 

innovationer ska skapa ett värde. Därför undersöker vi om verktyget 

gav ett värde för respondenterna. 

Fråga 4: Om vi tittar på delen ”Plan” i PDCA-dokumentet så skulle 

ni identifiera problem, undersöka rotorsak, sätta upp ett mål samt 

sätta upp aktiviteter som måste genomföras för att uppnå målet. 

Var det här en lätt eller svår fas i dokumentet? Motivera! 

Motivering Fråga 4: Då teorin om Kaizen innebär bl.a. att man 

måste kunna erkänna sina problem, vill vi med denna fråga få fram 

hur respondenterna ställer sig mot sina problem genom att fråga hur 

denna fas har gått. 

Fråga 4.1: Ser ni fördelar i att avsätta tid för ”Plan” (de fyra 

uppgifterna) för att göra det enklare för resten av processen? 

 

 

Motivering Fråga 4.1: Resultatet från förundersökningen visade att 

medarbetarna idag inte avsätter tid för planering. Därför vill vi så ett 

frö för att se om respondenterna får en insikt i detta. Likt fråga 2.1 

måste medarbetarna inse fördelarna med förbättringsarbeten för att 

förstå att det krävs engagemang. 

Fråga 5: I delen ”Do” skulle ni genomföra testprojekt där ni skulle 

testa aktiviteterna för att lösa problem. Hur upplever ni att denna fas 

har fungerat med tanke på att ni har involverat fler medarbetare? 

Motivering Fråga 5: Med denna fråga undersöker vi hur 

upplevelsen har varit i samarbetet med andra kollegor. Detta rör 

främst kommunikationen, som är viktig i arbetet med PDCA och 

som ansågs vara ett problem enligt förundersökningen. 



   

 

 

 

Fråga 6: I delen ”Check” skulle ni utvärdera tillsammans med 

genomförarna om era testprojekt: hur det har gått, vad som varit bra 

eller mindre bra, samt vad ni har lärt er. Fanns det utmaningar i 

denna fas och vilka var dessa? 

 

 

Motivering Fråga 6: Denna fråga undersöker hur utvärderingen har 

gått och om det fanns några utmaningar. Tidigare forskning säger att 

den största utmaningen för byggföretag är att implementera 

standardiseringar. Vi har en tolkning att detta kan bero på att det 

påverkar det vardagliga arbetet. Med tanke på att Do innebär 

aktiviteter som på något sätt påverkar det vardagliga sysslorna vill vi 

därför undersöka om respondenterna såg en sådan utmaning, utan att 

ställa en ledande fråga. 

Fråga 6.1: Har Check ökat ert lärande och påverkat er i era 

arbetsroller? Motivera! 

Motivering 6.1: Den viktigaste aspekten att undersöka i denna fas 

är vad den har gett för effekter på lärandeprocessen, som teorin 

säger att den ska göra. 

Fråga 7: I delen ”Act” skulle ni ge förslag på hur den framtagna 

förbättringen ska standardiseras (implementeras) i företaget. 

Fanns det utmaningar i denna fas och vilka var dessa? 

Motivering Fråga 7: Vi vill särskilt undersöka om det fanns 

utmaningar i och med att tidigare forskning säger att implementera 

standardiseringar är den största utmaningen i förbättringsarbeten.  

Fråga 7.1: Är det genomförbart att implementera nya förbättringar i 

företaget och hur ska man involvera övriga medarbetarna? 

 

 

Motivering Fråga 7.1: Med tanke på motiveringen i fråga 7 vill vi 

undersöka om respondenterna tror att företaget tillåter att 

implementera PDCA. Det här svaret ger oss även en första inblick i 

hur företagskulturen tar ställning till förbättringsarbeten, utan att 

ställa frågan rakt ut. 



   

 

 

 

Fråga 8: I PDCA-dokumentet fanns en del med beslutstagande samt 

vem som ska vara ansvarig att förbättringen ska implementeras.  

Vilka anser ni bör fatta beslut om de nya förbättringarna i 

verksamheten? 

Motivering Fråga 8: Tanken är att det ska ske ett övervägande om 

respektive förbättring ska ingå i verksamheten eller inte. Därför vill 

vi få fram vilka som ska fatta dessa beslut. Ska besluten fattas av 

ledningen, arbetsledaren eller kanske initiativtagaren själv? 

Fråga 9: Efter att ha genomfört detta kvasiexperiment med PDCA-

dokumentet, hur har kommunikationen fungerat med alla 

involverade? 

Motivering Fråga 9: Då teorin säger att kommunikationen är 

nyckeln vid förbättringsarbeten och att förstudien visar att det fanns 

brist på kommunikation i företaget, ville vi undersöka hur den har 

fungerat generellt i hela kvasiexperimentet. 

 

 

Implementering och främja innovationsförmågan 

Fråga 10: Att ha en ”delad vision” handlar om att ha en tydlig 

uttalad riktning som styr medarbetarna mot ett eftersträvat 

gemensamt mål. Om ert företag skulle ha en delad vision som styr 

medarbetarna att jobba med förbättringar, tror ni att det skulle 

underlätta samt få er att jobba mer med förbättringar? 

 

Motivering Fråga 10: Vi börjar undersöka Tidd och Bessants 

innovationskomponenter och startar med delad vision. Då vision kan 

användas som ett verktyg för att få medlemmar i en organisation att 

gå i en gemensam riktning, vill vi undersöka om en vision kan 

underlätta att jobba med förbättringar. 

  



   

 

 

 

Fråga 11: ”Viljan till innovation” och ”ledarskap” handlar om att 

företagsledningen har en vilja hitta nya lösningar, genom ett 

ledarskap som stödjer och styr både processen och människor mot 

ett mål. Tror ni att det behövs ett ledarskap och/eller vilja från 

företagsledningen i förbättringsarbeten? 

Motivering Fråga 11: Andra komponenter är viljan till innovation 

samt ledarskap. Precis som motiveringen till fråga 10 vill vi 

undersöka hur respondenterna tar ställning mot dessa komponenter i 

arbetet med förbättringar.

Fråga 12: ”Hög delaktighet till innovation” handlar om att få 

medarbetarna i en organisation att känna sig delaktiga till lärande 

och kontinuerlig utveckling. Tror ni att PDCA-dokumentet kommer 

få medarbetare att bli delaktiga till förbättringsarbeten? Varför? 

Motivering Fråga 12: En av komponenterna som Tidd och Bessant 

beskriver är hög delaktighet till innovation. Med denna fråga vill vi 

undersöka om PDCA-dokumentet kan främja delaktighet bland 

medarbetare att arbeta med inkrementell innovation.

Fråga 13: ”Kreativt klimat” innebär en miljö som består av 

kreativitet som bl.a. ska bidra till förbättringar och nytänkande. 

Anser ni att det krävs kreativitet och nytänkande för att jobba med 

PDCA-dokumentet? Varför? 

 

 

Motivering Fråga 13: Vi vill veta om ett klimat som främjar 

innovationsförmågan krävs för att kunna implementera PDCA-

dokumentet. Denna fråga är förmodligen svår att svara på då de 

säkerligen inte förstår vad kreativt klimat innebär, men vi vill ändå 

ställa frågan för att kunna diskutera saken vidare. Kreativitet och 

nytänkande är två begrepp som bör ingå i ett kreativt klimat och 

därför utgår vi från dessa begrepp i vår fråga i ett försök att göra oss 

bättre förstådda.  



   

 

 

 

Fråga 13.1:”Kultur” som begrepp innebär värderingar, vad som är 

normala beteenden och tankesättet i en organisation. Tror ni att om 

företagskulturen tillåter förbättringar, blir det lättare att 

implementera detta tankesätt då? Varför? 

 

Motivering Fråga 13.1: Nu går vi in djupare i företagskulturen som 

vi hoppas fått lite indikationer på hur det är på företaget idag 

(genom fråga 7.1), men vi vill ha ett svar mer generellt om vad 

respondenterna anser. Om en företagskultur inte tillåter förbättringar 

blir det förmodligen svårt att implementera PDCA. Vi vill 

undersöka om företagskulturen måste tillåta (eller inte tillåta) 

förbättringar för att kunna implementera PDCA. 

Fråga 14: ”Nyckelpersoner” är personer med någon form av 

auktoritet, har inflytande på medarbetare samt har ett förtroende från 

företagsledningen. Är det genom nyckelpersoner som PDCA-

dokumentet ska implementeras eller vilka andra ger störst effekt på 

implementeringen? 

Motivering Fråga 14: Teorin säger att nyckelpersoner har 

inflytande på medarbetare, driver processer framåt samt ger förslag 

att använda gatekeepers (en person som tar del av mängder 

information). Detta svar kommer ge indikation vilka som med fördel 

ska implementera PDCA-dokumentet.

Fråga 14.1: Är det samma personer som ska uppmuntra till ständiga 

förbättringar i verksamheten eller vilka ska vara ansvariga för detta? 

Motivering Fråga 14.1: För att få ett kontinuerligt arbete som ska 

hålla på lång sikt med ständiga förbättringar, undersöker vi vilka 

respondenterna anser borde vara ansvariga att uppmuntra 

medarbetarna att använda PDCA-dokumentet.

 


