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Quality improvement inherently requires continuous improvement in
an iterative process to meet and exceed customer needs. Through
applying an action research strategy and the quality principles of
the cornerstone model Structor Uppsala has undergone a research
process based on participation. The aim of the study has been to
develop the organization’s improvement process and internal
communication regarding said process. The study has revolved around
the questions (1) How can Structor Uppsala improve their
improvement process? and (2) How can Structor Uppsala communicate
internally with regards to their improvement process?
By discussing improvement from a traditional perspective and as an
evolutionary process during workshops the organization itself has
developed a vision for how the improvement process in Structor
could be managed in the future. Structors vison was based on
collecting and managing improvement proposals. The organization's
vision for the future was supplemented with theoretical
requirements such as: feedback on improvement proposals needs to be
given regularly, the management of proposals should contain followup points, the existing management system should be integrated and
the improvement process should be iterative and build on the cycle:
plan, do, study, act. A workflow detailing how Structors
improvement process can be structured and what communication
channels could be used to support the proposed workflow were
defined based on Structors requests and the theoretical demands
formulated.
The study shows that (1) Structor Uppsala's improvement process can
initially be improved by introducing a structured improvement
process based on the created workflow. The proposed structure
should be regarded as a beginning and a platform for subsequent
improvement of the iterative improvement process. (2) Communication
connected to the improvement process should utilize existing
communication channels able to convey communication rich in
content. Communication regarding improvement is therefore suggested
to primarily take place during existing regular meetings
complemented with digital platforms already used by the
organization.
Keywords: action research, communication, improvement, PDSA,
quality.
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Sammanfattning
En organisations kvalitetsarbete kräver ständiga förbättringar i en cyklisk
process för att uppfylla och överträffa kundens förväntningar. Genom
forskningsstrategin aktionsforskning och applikation av hörnstensmodellens principer
har Structor Uppsala genomgått en forskningsprocess byggd på delaktighet i syfte att
utveckla organisationens förbättringsarbete och interna kommunikation kring
förbättringsprocessen. Studien bygger på frågorna (1) Hur kan Structor Uppsala
förbättra sitt förbättringsarbete? och (2) Hur kan Structor Uppsala kommunicera internt
kring sitt förbättringsarbete?
Genom att i workshopform diskutera förbättringar ur traditionella perspektiv och
som evolutionär process har organisationen själva utvecklat en vision för hur
förbättringscykeln i Structor bör hanteras vilken bygger på att insamla och hantera
förbättringsförslag. Organisationens vision för framtiden kompletterades med teoretiska
krav så som att återkoppling på förbättringsförslag behöver ske regelbundet,
hanteringen av förslag bör innehålla uppföljningspunkter, det befintliga
ledningssystemet bör integreras samt att förbättringsprocessen ska vara iterativ och
bygga på cykeln: planera, gör, studera, lär. Med utgångspunkt i organisationens vision
och de teoretiska kraven skapades ett flöde för hur förbättringar kan hanteras i Structor
och hur kommunikationskanaler kan understödja förbättringsarbetet.
Studien visar att (1) Structor Uppsalas förbättringsprocess inledningsvis kan
förbättras genom att införa ett strukturerat arbetssätt baserat på föreslaget flöde. Det
strukturerade arbetssättet bör dock ses som en början och en möjliggörare för
efterföljande förbättringsarbete. (2) Kommunikationen kring förbättringsarbetet bör
främst ske i kanaler med möjlighet att förmedla rik kommunikation och integreras i
redan befintliga kanaler. Kommunikation kring den föreslagna förbättringsstrukturen
föreslås därför främst ske via redan existerande möten kompletterat med digitala
plattformar som redan används av organisationen.

Nyckelord: aktionsforskning, förbättring, kommunikation, kvalitet,
kvalitetsteknik, PDSA, utveckling.
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1. Introduktion
1.1. Inledning
Kvalitetsarbete är ett ständigt pågående arbete för att uppfylla och överträffa
kunders förväntningar. Kunders krav förändras i allt snabbare takt vilket ställer krav på
organisationers utvecklings och förbättringsarbete såväl som organisationers interna och
externa kommunikation. Förbättringsarbete kommer i många fall i andra hand efter
organisationers dagliga verksamhet. När förbättringar föreslås når de inte alltid ut till
alla avdelningar och medarbetare vilket leder till att implementeringen av förbättringen
endast sker i en mindre del av organisationens verksamhet.
Bygg-, fastighets- och anläggningsbranschen är en bransch med många olika
kunder i kedjan fram till den färdiga byggnationen som nyttjas av samhället på något
sätt. Många aktörer arbetar på marknaden och bidrar till samhällets utveckling,
däribland koncernen Structor som har kontor över hela Sverige med olika expertis inom
branschspecifika frågor. En kartläggning av det lokala Structorkontoret i Uppsala visar
att organisationen har utvecklingspotential i sin förbättringsprocess och i den interna
kommunikationen kring förbättringar.
1.2. Bakgrundsbeskrivning
Studien är skriven tillsammans med Structor Uppsala som är ett eget bolag i
Structorkoncernen. Structor Uppsalas verksamhet är konsultbaserad inom områdena
ledning och projektering av anläggningsprojekt. Structor Uppsala producerar ritningar
och utredningar i samband med anläggningsprojekt, figur 1 (s. 2) visar en översikt av
Structors verksamhet ur ett processuellt perspektiv. Om annat inte anges i den
efterföljande texten benämns Structor Uppsala som Structor eller organisationen,
koncernen Structor benämns antingen koncernen Structor eller koncernen.
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Figur 1: Structor Uppsalas verksamhet ur ett processuellt perspektiv, egen figur tagen ur
förstudien.

En kartläggning av organisationen fastställde att förbättring och kommunikation
var ett område där Structor hade förbättringspotential. Förbättringsområdet bestod av ett
antal förbättringspunkter med medföljande rotorsaksanalyser enligt figur 2 (s. 3).
Problemen i förbättringsarbetet härledes till att erfarenhetsåterföring inte gjordes och att
kvalitet inte var ett inslag i den normala mötesstrukturen, de förbättringar som togs fram
implementerades inte fullt ut då kommunikationen kring dem inte nåde ut till alla. Den
interna kommunikationen kring förbättringsarbete sågs också som en förbättringspunkt
men även den externa kommunikationen mot kunden kunde bli bättre och målsättningar
kring kundnöjdhet kunde utvecklas. Tabell 1 (s. 4) visar de sammanvägda svaren på
frågor som ställdes kring förbättringsarbetet under förstudien.
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Figur 2: Förbättringsområdets omfång, egen figur tagen ur förstudien.

Inom Structor fanns diskussion kring erfarenhetsåterföring vilken gjordes lokalt
i de mindre teamen, trotts den rutin för förbättring som fanns som del av Structors
integrerade ledningssystem upplevdes att det inte fanns ett formaliserat system för hur
förbättringar skulle hanteras för att de skulle nå samtliga medarbetare.
Kommunikationen var centrerad framförallt kring möten och direkt muntlig
kommunikation men kontoret hade även en OneNote där viss skriftlig kommunikation
skedde. Structor hade ett icke certifierat integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö och
arbetsmiljö vilket förbättrades genom internrevision med årliga intervall. Inom ramen
för ledningssystemet fanns en rutin för erfarenhetsåterföring vilken inte efterlevdes.
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Tabell 1
Samavägda svar på frågor kring hörnstenen ”Ständiga förbättringar”
Fråga

Sammanvägda svar

Hur hanterar
Structor fel i
leveranser?

Det finns en rutin för ”uppföljning och förbättring av verksamheten” vilken
stipulerar hur fel skall hanteras och rapporteras. Det är uppdragsledarens ansvar att
undersöka, fastställa och säkerställa att korrigerande åtgärder genomförs.
Tre av de intervjuade berättade att fel ibland uppmärksammas av kunden, en
menade att mindre fel är ganska vanligt. Uppmärksammas felet av beställaren görs
den felaktiga delen om. Om felet upptäcks av Structor skickas ett PM till
beställaren. Fel åtgärdas och en avvikelserapport ska sedan fyllas i. Fel beror enligt
utsagor på att projekten är mycket komplexa och det är svårt att få med alla detaljer.
Bristfällig granskning och dålig efterlevnad av överenskomna rutiner har också visat
sig vara vanliga felorsaker. Den avvikelserapport som finns används inte alltid
vilket gör erfarenhetsåterföringen lidande.
Underlaget kan skilja sig från verkligheten varför det kan uppkomma nya
förutsättningar när entreprenaden faktiskt börjar gräva. Det är därför viktigt att
Structor finns med hela vägen tills projektet är färdigt för att kunna göra
korrigeringar.
Fel uppges bero på bristfällig användning av rutiner och avvikelserapporten används
sällan.

Hur säkras att
fel inte
uppkommer
igen?

En process som kallas erfarenhetsåterföring nämns i samtliga intervjuer och
samtliga intervjupersoner nämner att erfarenhetsåterföringen kan bli bättre. Idag lär
sig medarbetarna av sina egna misstag men inte av varandra. En ökad
erfarenhetsåterföring har diskuterats och är på agendan. Det pratas om lärdomar
mellan medarbetare ibland men det finns inget direkt forum för att få ut erfarenheter
till samtliga. Två medarbetare påpekar att både bra och dåliga erfarenheter skulle
behöva lyftas till hela medarbetargruppen. Tidsbrist nämns som en orsak till
erfarenhetsåterföringens låga prioritet. Det nämns också att det görs försök att göra
tydligare rutiner.

Finns det ett
uttalat
arbetssätt för
hur
förbättringar tas
fram och
implementeras?

Det finns en processkarta för förbättringsprocessen i hållbarhetsmanualen. Insynen i
den angivna processen verkar vara låg och förbättringar beskrivs istället genom:
Kontinuerliga förbättringar som samlas framförallt i programmet OneNote men kan
även skickas ut via mejl. Det har förekommit försök till mer formellt dokumenterad
erfarenhetsåterföring men dessa försök har misslyckats. Samtliga förbättringar
kanske inte berör alla, det finns en poäng med att vissa saker endast lyfts i den
berörda gruppen snarare än att alla skall ha tillgång till informationen.
På konferenser tas kvalitet upp och arbetssätt samt förbättringsförslag diskuteras. En
medarbetare framhåller att arbetsgruppen generellt är villiga att anamma nya
tekniker och produkter. Medarbetarna går enligt utsaga på kurser för att få in ny
kunskap om forskning och framtidsutsikter.

Not: Tabellen är tagen ur förstudien. Svaren är grundade i fem intervjuer, ett skriftligt svar samt två
workshops.
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1.3. Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att föreslå kvalitativa förbättringar i Structors
förbättringsarbete och kommunikation. Studien ska även öka medarbetarnas förståelse
för systemet och undanröja systematiska hinder för den önskade utvecklingen.
Följande frågeställningar har använts:
1. Hur kan Structor Uppsala förbättra sitt förbättringsarbete?
2. Hur kan Structor Uppsala kommunicera internt kring sitt förbättringsarbete?
1.4. Avgränsningar och begräsningar
Studien att innefattar inte en implementering av framtagna förbättringsförslag,
kvalitén i framtagna förbättringsförslag är därför inte möjliga att utvärdera. Studien
riktar sig exklusivt mot Structor Uppsala och varken undersöker, involverar eller jämför
andra Structorkontors förbättringsprogram. Studien inkluderar kommunikation men
behandlar endast intern kommunikation direkt relaterad till förbättringsprocessen.
Huruvida befintliga kommunikationskanaler är välanpassade för organisationens övriga
kommunikation avhandlas inte i studien.
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2. Teori
2.1 Den teoretiska bakgrunden
2.1.1. Kvalitetstekniska grunder. Kvalitetsteknikens grund är förbättrings och
utvecklingsarbete, en strävan efter att göra bättre produkter och utforma mer effektiva
processer. Med produkter menas en vara, tjänst, upplevelse eller en blandning av dessa
(Bergman & Klefsjö, 2012, s. 23). Kvalitetsutvecklingens grundregel lyder enligt
Bergman och Klefsjö (2012) ”Det finns alltid ett sätt att åstadkomma högre kvalitet till
en lägre kostnad” (s. 47). Kvalitetsutvecklingens grundregel har två krav; (1) att minska
kostnaden och (2) att öka kvalitén. Minskad kostnad som krav är lättförståeligt, kravet
syftar till en produkt eller process vilken använder mindre ekonomiska resurser genom
att tillverka produkten effektivare eller med andra ingångsprodukter vilka ger samma
eller mindre kostnad. Kravet att öka kvalitén är komplext i den mening att det finns flera
definitioner av vad kvalitet är; enligt Juran och Godfrey (1999, s. 2.2) har kvalitet
genom historien definierats med korta definitioner som ”lämplighet för sin användning”
och ”uppfyllande av satta krav”, författarna menade att kvalitet kan definieras utifrån
perspektivet att ”kvalitet är de produktegenskaper som uppfyller kundens behov” (s.
2.1) eller att ”kvalitet är en avsaknad av brister” (s. 2.2). Kvalitetsutvecklingens
grundregel kan sägas vara sprungen ur kvalitetsdefinitionen att produkten saknar brister
eller fel då en högre kvalitet logiskt betyder mindre kostnader genom minskade
reklamationer och felproduktion (Juran & Godfrey, 1999, s. 2.2). En produkt som
uppfyller kundens behov kan betyda att om behovet förändras gör även produktens
uppfattade kvalitet det, en ökad kvalitet kan således betyda investerings-, utvecklingsoch produktionskostnader vilka är i motsats till grundregeln. Bergman och Klefsjö
(2012) vidareutvecklade kvalitetsdefinitionen och definierade kvalitet som ”Kvaliteten
på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa kundernas behov
och förväntningar” (s. 24), den något längre definitionen ger en röst åt båda
perspektiven och sätter kunden i centrum vilket är en annan central del i
kvalitetstekniken.
Kunden som central aktör i begreppsapparaten kring kvalitet förklarades av
Bergman och Klefsjö (2012, s. 40) i hörnstensmodellen enligt figur 3 (s. 7). Modellen
identifierar värderingar som återfinns i flertalet kvalitetsutvecklingsprogram så som
ISO9001 och Lean. De olika kvalitetsutvecklingsprogrammen stödjer hörnstenarna
genom lämpliga arbetssätt och verktyg för att forma en helhet som ofta benämns
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kvalitetsledningssystem. Helheten av värderingar, arbetssätt och verktyg sammanfattas
av Bergman och Klefsjö (2012, s. 40 & 421) som offensiv kvalitetsutveckling. Kundens
behov sätts i centrum av modellen då kundernas förväntningar på produkten spelar in i
hur produktens kvalitet värderas (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 40). Kunder kan vara
externa i form av slutkonsumenter eller interna i form av andra avdelningar eller
processteg. Kundens behov består av nödvändiga egenskaper, förväntade egenskaper
och attraktiva egenskaper (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 322). För att möjliggöra
högkvalitativa produkter behöver såväl kundens uttalade krav i form av de förväntade
egenskaperna som de outtalade behoven i form av nödvändiga och attraktiva
produktegenskaper hanteras av organisationen. Först när de behov som inte finns
uttalade uppfylls kan kundens förväntningar överträffas och således produkten bli
högkvalitativ enligt kvalitetsdefinitionen (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 24)

Arbeta med

Arbeta ständigt

processer

med förbättringar
Sätt kunderna
i centrum

Basera beslut på
fakta

Skapa
förutsättningar för
delaktighet

Utveckla ett engagerat ledarskap

Figur 3: Hörnstensmodellen som presenterad av Bergman och Klefsjö (2012, s. 40)

Hörnstensmodellens olika delar omfamnas av ett engagerat ledarskap, ett
ledarskap som bidrar till medarbetarnas självkänsla och ökat självförtroende (Bergman
& Klefsjö, 2012, s. 50). Ledarskapet är särskilt viktigt för att skapa förutsättningar för
delaktighet i såväl det dagliga arbetet som i utvecklingsarbete. Delaktighet förutsätter en
kultur med positiv människosyn som bygger på förtroende och delegering snarare än
kontroll och misstro (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 48). I ledarskapet inkluderas även att
basera beslut på fakta som är väl underbyggd (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 42).
Mätningar i produktionen och i verksamheten samt kundundersökningar ger möjlighet
att fatta beslut som verkligen påverkar problemområden i verksamheten vilka har en
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inverkan som överensstämmer med kundens behov. Mycket av organisationers
verksamhet kan beskrivas i processer och för att utveckla kvalitativa arbetssätt i
verksamheten bör organisationen identifiera och arbeta med processer (Bergman &
Klefsjö, 2012, s. 44). Processer är nätverk bestående av sammanhängande aktiviteter
vilka upprepas i tiden och omvandlar ingående instorheter så som utrustning,
arbetskraft, material och information till utstorheter i form av information, varor,
tjänster eller upplevelser. En organisation kan enligt Bergman och Klefsjö (2012, s. 45)
delas upp i tre typer av processer:
-

Huvudprocesser: Utgör organisationens huvudverksamhet och syftar till
att leverera en produkt till organisationens kund.

-

Stödprocesser: Är stöd till organisationens huvudprocess. Levererar
ingående resurser till huvudprocessen för att huvudprocessen ska
fungera, exempelvis rekryteringsprocesser, underhållsprocesser och
informationsprocesser.

-

Ledningsprocesser: Processer som uppkommer kring organisationens
målsättning, strategiarbete och förbättringsarbete.

För att kontinuerligt uppnå hög kvalitet med kontinuerligt förändrade
kundförväntningar krävs att organisationen ständigt arbetar med förbättringar
(Bergman & Klefsjö, 2012, s. 46). Enligt Sandholm (1995, s. 198) görs förbättringar
antingen för att förbättra tillhandahållna produkter eller för att förbättra organisationens
processer. Förbättring är en iterativ process och i sin enklaste form kan den beskrivas
enligt figur 4 med stegen planera, gör, studera och lär (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 46).
I litteraturen finns flera olika förbättringsprocesser, exempelvis Define, Measure,
Analyse, Improve, Control (DMAIC) inom förbättringsmetodiken Sex Sigma (Bergman
& Klefsjö, 2012, s. 577). Förbättringsprocessen kan genomföras praktiskt på flera olika
sätt och behöver formas specifikt för organisationen. Modellerna definierar vad som
ingår i förbättringscykeln, organisationen definierar hur stegen genomförs. Vad
samtliga modeller har gemensamt är de grundläggande stegen enligt figur 4:
-

Planera: Ett identifierat problem fastställs och den väsentligaste orsaken
till problemet identifieras (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 228). Större
problemområden bryts ned i mindre problempunkter vilka kan hanteras
individuellt. Hur problemet bör lösas tas med fördel fram i grupp genom
brainstorming.
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Gör: När det finns samsyn kring problemet och ett färdigt
lösningsförslag utses en arbetsgrupp som får ansvar för att genomföra de
föreslagna åtgärderna (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 229). Ibland kan
åtgärderna behöva testas i en mindre del av verksamheten för att
kontrollera lösningens funktion. Det är av vikt att samtliga inblandade
har samsyn kring problemet och den föreslagna lösningen.

-

Studera: De genomförda åtgärdernas effekt studeras och utvärderas
utifrån vad förbättringsarbetet ville åstadkomma (Bergman & Klefsjö,
2012, s. 229). Når förbättringen de prognostiserade resultaten krävs att
förbättringen görs till det vardagliga arbetssättet för att förbättringen ska
bibehållas.

-

Lär: Lyckade förbättringar permanentas och förbättringen sprids i
organisationen (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 229). Lärdomar från
förbättringscykeln förs vidare in i nästa cykel vilken kan hantera andra
problem i samma process eller övergå till en annan process.

Lär

Planera

Studera

Gör

Figur 4: Förbättringscykeln ”Planera-Gör-Studera-Lär”, (även kallad PDSA-cykeln
efter engelskans Plan, Do, Study, Act) egen figur baserad på figur av Bergman och
Klefsjö (2012, s. 46)

I förbättringsarbetet kan flera olika metoder för att upptäcka
förbättringsområden och verktyg för att analysera dem användas. Ett enkelt sätt att
arbeta med utveckling är förslagsverksamhet (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 570),
medarbetarnas erfarenhet tas till vara på genom att stimulera förbättringsförslag.
Nyckeln till lyckad förslagsverksamhet ligger enligt Bergman och Klefsjö (2012, s. 572)
inte i en hög ekonomisk vinning för den enskilda medarbetaren utan i att ha ett effektivt
värderingssystem för förslag, snabb återkoppling på uppkomna förbättringsförslag samt
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att genomföra en hög andel av inkomna förslag. För att stimulera att medarbetare
faktiskt kommer in med förbättringsförslag kan en organisation använda
kvalitetscirklar. Kvalitetscirklar, som även kallas förbättringsgrupper, formas av
grupper av medarbetare som får ansvar för att ta fram och implementera olika
förbättringsförslag (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 565). Det finns enligt Sandholm
(1995, s. 197) flera fördelar med att ta sig an förbättringsarbete i grupp jämfört med
individuellt, exempelvis skapar samspelet i gruppen värdefulla idéer kring
problemorsaker och åtgärder. För att lyckas med förbättringsarbete i grupp krävs att
gruppen har utbildning i förbättringsarbete, att medlemmarna deltar aktivt och att
ledningen ger resurser för att faktiskt arbeta med förbättringsarbetet. Enligt Elg,
Gauthereau och Witell (2007, s. 180) bygger lyckat förbättringsarbete på en vilja att
förbättra, att förutsättningar för att kunna förbättra finns och att medarbetarna vet vad
som ska förbättras. För att införandet av en förbättringscykel ska ha möjlighet att
fortsätta verka på ett uthålligt sätt menade Elg, Gauthereau och Witell (2007, s. 190) att
det behöver finnas ett personligt intresse och behov av förbättringsarbete, att
förbättringsarbetet behöver vara enkelt och att förbättringsarbetet behöver vara möjligt
att anpassa över tiden. Engagerade ledare och eldsjälar behöver ges utrymme att arbeta
med förbättringar och förbättringsförslag som kommer in måste prioriteras snabbt för att
möjliggöra snabb feedback på hur förslaget kommer att hanteras. Sandholm (1995, s.
198) beskrev en liknande syn på förutsättningar vilka ansågs vara viktiga för ett lyckat
förbättringsarbete:
-

Rutiner för förbättringsarbete är inarbetade och följs.

-

Fakta föreligger om kvalitetsläget.

-

Ledningen tar aktiv del i förbättringsarbetet.

-

Kunskaper om metoder och hjälpmedel finns hos dem som deltar i
förbättringsarbetet.

-

Resurser för att underlätta förbättringsarbetet ställs till förfogande.

-

Människor som deltar i förbättringsarbetet ges tid för detta arbete.

-

Resultatet av förbättringsarbetet följs fortlöpande upp.

Förbättringsarbete kan ta många olika former och flera olika helhetslösningar för
att arbeta med kvalitet i verksamheter finns att tillgå. De mest omtalade är Lean, Sex
Sigma och ISO9001. De olika lösningarna är utvecklade i olika branscher och kulturer
vilket gör att de inte alltid är direkt översätningsbara på den egna organisationen utan
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behöver anpassas enligt de förutsättningar organisationen har. Lean är ett
kvalitetsledningssystem utvecklat av Toyota vilket bygger på de fyra nivåerna Filosofi,
Processer, Anställda och partners samt Problemlösning (Liker, 2009, s. 32; Bergman &
Klefsjö, 2012, s. 587). De fyra nivåerna i Lean innefattar fjorton principer och ett antal
praktiska verktyg för att eliminera slöseri, städa processer och lösa problem. Sex Sigma
fokuserar mer på att eliminera variation i processer och fokuserar mer på att
kvalitetsarbetet bör vara lönsamt (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 575). ISO9000 serien är
en kravstandard för kvalitetsledning mot vilken organisationer kan certifiera sig (SIS,
2015). ISO9001 ger struktur för utformning av rutiner, processer och ledning av
verksamheten med utgångspunkt i hörnstensmodellens principer samt den av ISO
tillagda principen relationshantering. ISO9001 specificerar vilka delar ett
kvalitetsledningssystem ska innehålla men hur de olika kraven hanteras får varje
organisation själva utforma (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 510).
Mål som sätts för förbättringar behöver vara mätbara om de ska vara möjliga att
följa upp (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 438). Det är även viktigt att ansvar för målens
uppfyllnad finns i verksamheten. Mål sätts med fördel genom att applicera den
SMARTa modellen vilken specificerar att ett mål bör vara (Bergman & Klefsjö, 2012,
s. 439; Tonnquist, 2014, s. 46):
-

Specifikt: Tydligt formulerat och innehålla riktning så som öka eller
minska.

-

Mätbart: Det ska gå att svara på om målet är uppfyllt eller ej. Ange ett
mått som ska uppfyllas i exempelvis tid, pengar eller antal.

-

Accepterat: Målet ska vara förankrat hos de som är delaktiga i att arbeta
mot målet.

-

Realiserbart: Det ska vara möjligt att nå målet med de resurser som finns
att tillgå.

-

Tidsbestämt: När målet ska vara uppnått ska anges och deadline tas med
fördel fram av de som kommer att arbeta med att nå målet.

2.1.2. Kommunikation. Förbättringsprocesser som genomgås behöver logiskt
följas av kommunikation för att den framarbetade förbättringen faktiskt ska komma alla
i organisationen till nytta. Kommunikationens roll i förbättringsarbete kan ses ur ett
förändringskommunikativt perspektiv där kommunikation i förändring kan ses på tre
sätt (Heide, Johansson, & Simonsson, 2012, s. 181). Kommunikation kan ses som ett
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verktyg för att genomföra förändring, fokus ligger då i mängden kommunikation samt
att kommunikationen ska vara meningsskapande i den meningen att den bör besvara
frågorna vad, när, vem och hur. Kommunikationen kan ses som process vilket innebär
en syn på förändringen som framkommen av kommunikationen, ur ett processuellt
perspektiv skapas förändringen i kommunikationen och fokus ligger i hur information
tolkas och hur budskap omformas. Kommunikation kan slutligen ses som social
förändring vilket innebär ett fokus i hur kommunikation stimulerar handling och hur
förändringens genomförande påverkas av kommunikationen kring förändringen.
Bolman och Deal (2015) menade att organisationer kan belysas ur fyra
perspektiv vilka ger olika innebörd till kommunikationsprocesser och möten. Tabell 2
visar de förhållningssätt som de fyra olika perspektiven erbjuder kring kommunikation
och möten. En likriktning av förhållningssättet till syftet med kommunikation och
möten kan ge upphov till färre konflikter, en person som ser ett möte som ett formellt
tillfälle till beslutsfattande kanske inte förstår varför en annan mötesdeltagare som ser
möten som ett informellt tillfälle att visa engagemang och känslor talar om känslor
under ett möte.
Tabell 2
Tolkningar av kommunikation och möten utifrån Bolman och Deals (2015, s. 369)
perspektiv.
Perspektiv Strukturellt

HR

Politiskt

Symboliskt

Utbyt

Påverka eller

Berätta historier

information,

manipulera andra

Process
Kommunikation Förmedla fakta
och information

känslor och
behov

Möten

Formella tillfällen

Informella

Tillfällen att

Heliga tillfällen

till beslutsfattande

tillfällen att visa

tävla och vinna

att fira och

engagemang och

poäng

omvandla

känslor

kulturen

Not: Tabellen är del av en mer omfattande tabell framtagen av Bolman och Deal (2015, s. 369), den
ordinarie tabeller innehåller nio organisationsprocesser.
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Det finns två grundläggande synsätt på kommunikation; kommunikation kan ses
som överföring av ett budskap eller som delning av ett budskap (Heide, Johansson, &
Simonsson, 2012, s. 27). Den traditionella synen på kommunikation som överföring
bygger på att ett budskap förs mellan en sändare och en mottagare via en kanal. Som
illustreras i figur 5 menade Jacobsen och Thorsvik (2008, s. 296) att den traditionella
modellen även kan utvecklas och innehålla feedback vilken sker i samma steg som den
inledande kommunikationen, detta synsätt närmar dig dock kommunikation som
delning i den mening att den bygger på tvåvägskommunikation. Kommunikation som
delning innebär en syn på kommunikationen som grund för relationsskapande,
iscensättande av kultur och något som skapar vår socialt konstruerade verklighet (Heide,
Johansson, & Simonsson, 2012, s. 33).

Figur 5: Kommunikationsprocessen ur ett klassiskt sändare/mottagare perspektiv. Egen
figur baserad på figur av Jacobsen och Thorsvik (2008, s. 296).

I ett klassiskt överföringsperspektiv diskuteras kommunikation med
utgångspunkt i hur budskapet kodas och vilka kanaler som är lämpliga (Jacobsen &
Thorsvik, 2008, s. 297). Ledares kommunikativa förmåga anses klassiskt vara beroende
av retorisk förmåga (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 403). Budskapet som kodas av
avsändaren överförs via en lämplig kanal till mottagaren, vilken kanal som är lämplig
beror på hur rik informationen som överförs är (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 298). En
kommunikationskanal ger enligt Jacobsen och Thorsvik (2008, s. 299) möjlighet att
förmedla rik information om den kan överföra många signaler samtidigt, ger möjlighet
till snabb återkoppling samt ger möjlighet till sändare och mottagare att vara personliga
och anpassa budskapet till varandra. Figur 6 visar olika kommunikationskanalers
förmåga att förmedla rik kommunikation på en ograderad skala.
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Figur 6: Olika kommunikationskanalers förmåga att förmedla rik information, figur
enligt figur av Jacobsen och Thorsvik (2008, s. 299)

Inom ramen för kvalitetsteknik finns en idé om att visualisera
förbättringsprocesser för att samtliga medarbetare ska ha möjlighet att ta del av och
förstå de förändringar som genomförs (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 230). En klassisk
metod är att använda förbättringstavlor på vilka olika förbättringsprocesser illustreras
och ansvariga för förbättringen definieras. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset har så
kallade FOKUS-tavlor använts; där FOKUS står för Formulera problem, Organisera för
förbättring, Kontrollera rotorsaker, Utforma och testa lösningar, Stabilisera och
säkerställ bestående resultat.
2.1.3. Implementering av förbättringsprogram. Förbättringsprocesser betyder
ofta att något i verksamheten förändras, särskilt om det är fråga om förbättringar i form
av byte av ett system eller förändring av ett allmänt använt arbetssätt. När förändringar
är planerade så som förbättringsprocesser ofta är brukar förändringsprocessen beskrivas
i tre faser: Upptining, förändring och återfrysning (Sveningsson & Sörgärde, 2014, s.
77). De tre förändringsfaserna överlappar ofta varandra och ett förändringsarbete kan
flyta mellan dem (Lennéer-Axelson & Thylefors, 1991, s. 153) Upptiningsfasen handlar
om att skapa förståelse för nödvändigheten av att genomföra en förändring, förändringar
lyckas bäst om det finns en självinsikt och samsyn kring behovet av förändring
(Lennéer-Axelson & Thylefors, 1991, s. 153). Förändringsbehovet illustreras lättast
genom att tydliggöra klyftor mellan nuläge och önskvärt läge (Sveningsson & Sörgärde,
2014, s. 78). För att en förändring ska påbörjas krävs ett tryck på medarbetare antingen
utifrån eller inifrån organisationen och förändringar måste om de ska lyckas förankras
hos medarbetarna som ska genomföra förändringen (Lennéer-Axelson & Thylefors,
1991, s. 154). Förändringsfasen bör påbörjas snart efter att viljan till förändring
uppkommit i upptiningsfasen. Fasen kräver tät kommunikation, stöd och uppmuntran
för att inte avstanna (Sveningsson & Sörgärde, 2014, s. 78). Förändringsfasen präglas
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av experimenterande och prövande av lösningar för att hitta den bästa.
Återfrysningsfasen är den fas då den överenskomna lösningen faktiskt ska ta plats i den
dagliga verksamheten (Lennéer-Axelson & Thylefors, 1991, s. 155). Många
förändringar misslyckas på grund av svårigheten i att rubba redan invanda mönster
vilket gör upptiningsfasens genomförande viktigt för att förändringen faktiskt ska
konsolideras.
Vid formandet av ett förbättringsprogram lade Sörqvist (2004, s. 229) vikt vid
rollfördelning dels kring vilka som ska leda organisationens övergripande
förbättringsarbete men även vilka roller som finns i den enskilda förbättringsprocessen
och vilka mandat rollen innebär. Rollerna bör enligt Sörqvist (2004, s. 229) beskrivas i
arbetsbeskrivningar för att tydliggöra ansvar och skyldigheter. De olika rollernas
kompetensbehov bör utvärderas och medarbetare som kommer att inneha rollen behöver
därefter utbildas om de inte redan innehar kompetensen. Vidare skrev Sörqvist (2004, s.
230) att rutiner för problemidentifiering och prioritering av förbättringsmöjligheter samt
rutiner för projektstyrning, uppföljning och rapportering behöver fastställas. Hur resultat
mäts är viktigt att definiera när förbättringsprogrammet utformas och likaså bör
organisationens befintliga system för belöning och skapande av drivkrafter ses över i
syfte att stödja förbättringsarbetet. Slutligen bör förbättringsprogrammet innehålla
rutiner för att marknadsföra lyckade förbättringar internt och sprida lärdomar från
förbättringsinsatser i organisationen. Sörqvist (2004, s. 231) anslog något av ett topdown perspektiv och föreslog en implementering av det formade
förbättringsprogrammet i fem faser:
-

Introduktionsfasen: Introducera organisationens ledning och andra
nyckelpersoner till behovet av förbättringsarbete och skapa insikt i hur
förbättringsprogram kan och bör utformas.

-

Försöksfasen: Det för organisationen specifikt utformade
förbättringsprogrammet lanseras i en del av verksamheten. En
utbildningssatsning inleds för att ge de som ska inneha roller i
förbättringsarbetet den kompetens de behöver.

-

Införandefasen: Hela organisationen introduceras till
förbättringsprogrammet. Ett flertal förbättringsprojekt bör väljas ut och
genomföras för att skapa en kritisk massa av förståelse för vikten av
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förbättringar. Införandet kan ske genom stegvis implementering eller ett
totalt införande.
-

Expansionsfasen: Inledningsvis brukar förbättringsprogrammet fokusera
kring organisationens huvudprocesser. När programmet fungerar bör
detta fokus utvidgas till att inkludera stödprocesser, leverantörsprocesser
och kundprocesser. Ett första steg i expansionen är att utöka kundfokus i
förbättringsprocesserna, att börja förbättra produkter och processer med
utgångspunkt i kundens behov.

-

Integrationsfasen: För att befästa förbättringsarbetet och göra det del av
det dagliga förbättringsarbetet kan organisationen övergå till en mer
processorienterad verksamhet. Ledningen bör involveras fullständigt i
förbättringsarbetet och delaktighet behöver främjas i förbättringsarbetet.

2.2. Tidigare forskning/arbeten
Kontinuerligt förbättringsarbete har figurerat i forskningsvärlden under flera
årtionden och har sin vagga i kvalitetsteknikens uppkomst under 1980-talet (Sanchez &
Blanco, 2014, s. 986). Under perioden 1985 till 2011 skrevs 525 artiklar med
anknytning till förbättringsarbete och det går att konstatera att antalet artiklar per år har
ökat sedan 2009. Förbättringsarbete kan enligt Wu och Chen (2006, s. 697) definieras
som (1) ”ett företagsövergripande fokus att förbättra processprestanda”, (2) ”en
successiv förbättring genom steg-för-steg innovation”, (3) ”organisatoriska aktiviteter
med deltagande av alla människor i företaget från chefer till arbetstagare” eller (4)
”skapa en lärande och växande miljö”.
Inom ramen för tidigare forskning har modeller för att införa och arbeta med
ständiga förbättringar föreslagits. Bessant, Caffyn och Gallagher (2001) menade att
förbättringsarbete fungerar bäst om det införs evolutionärt. Framgången i ett fungerande
förbättringsarbete ligger enligt författarna i att förbättringsprogrammet får växa fram
över tid. Tabell 3 visar nivåerna av evolution som Bessant, Caffyn och Gallagher (2001,
s. 73) tagit fram.
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Tabell 3
Nivåer av ständiga förbättringar enligt Bessant, Caffyn och Gallagher (2001, s. 73)
Nivå av ständiga förbättringar

Karaktäristiska beteendemönster

Nivå 1 - pre-förbättringsprogram.

Problem löses slumpvis; inga formella ansträngningar eller

Intresse av ständiga förbättringar har

struktur för att förbättra organisationen. Enstaka

utlösts av en kris, ett seminarie, ett

förbättringssprintar förekommer vilka i många fall avslutas

besök hos en annan organisation eller

på grund av inaktivitet eller lågt deltagande. Lösningar

liknande. Förverkligande sker dock ad

tenderar att realisera kortsiktiga fördelar; ingen strategisk

hoc.

inverkan på personalfrågor, finansiella eller andra mätbara
mål. Personal och ledning är inte insatta i ständiga
förbättringar som process.

Nivå 2 - Strukturerat förbättringsarbete.

Ständiga förbättringar har introducerats som process.

Det finns ett formellt åtagande att bygga

Medarbetare använder en strukturerad process för

ett system för att arbeta med ständiga

problemlösning och en hög andel av medarbetarna deltar i

förbättringar i organisationen som

förbättringsarbete. Medarbetare har utbildats i

helhet.

grundläggande förbättringsverktyg. Ett strukturerat system
för att handha förbättringsförslag och ett system för
erkännande har introducerats. Förbättringsaktiviteter är inte
integrerade i den dagliga verksamheten.

Nivå 3 - Målorienterat

Alla ovanstående plus: Formellt införande av strategiska

förbättringsarbete. Det finns ett

mål samt uppföljning genom mätningar mot de satta målen.

åtagande att koppla förbättringsbeteende

Förbättringsarbete är del av den normala verksamheten;

på lokal nivå till de bredare organistiska

fokus inkluderar gränsöverskridande och till och med

strategierna.

organisationsöverskridande förbättringsarbete.

Nivå 4 - Proaktivt förbättringsarbete.

Alla ovanstående plus: Ansvar för ständiga förbättringar

Det görs försöka att delegera och

decentraliserad till den genomförande organisationen. Höga

stimulera autonomi genom att ge

nivåer av experimenterande.

individer och grupper självständighet i
att hantera och styra sin egen process.
Nivå 5 – Full förbättringskapabilitet.

Alla ovanstående plus: Vidsträckt spridning av lärande

Närmar sig modellen av en lärande

beteendemönster; systematiskt arbetssätt för att hitta och

organisation.

lösa problem samt för att fånga och dela lärdomar. Utbredd
självständig men kontrollerat experimenterande

Not: Tabellen är fritt översatt från dess originalutförande på engelska.
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Wu och Chen (2006) menade att den evolutionära förbättringsmodellen
framtagen av Bessant et al. (2001) inte gav ett ramverk för att faktiskt implementera ett
förbättringsprogram. Den evolutionära modellen behövde enligt Wu och Chen (2006, s.
698) en stödjande struktur för att underbygga förbättringsarbetet, författarna menade att
förbättringsprogram inte endast kan formas på beteendemodeller utan behöver formas
utifrån möjliga aktiviteter vilka sedan kan utvärderas enligt beteendemodellen som
föreslås av Bessant et al. (2001). Vidare menade Wu och Chen (2006, s. 698) att
aktiviteter har en livscykel vilken behöver förnyas för att ständiga förbättringar ska
möjliggöras. För att ge struktur till förbättringsarbete föreslogs en modell enligt figur 7
(s. 19) med grund i problem, modeller och verktyg samt främjande. Införande av
förbättringsarbete sker stegvis och de olika delarna i modellen byggs på varandra enligt
de fem stegen som förklaras i tabell 4 (s. 20) samt markerats ut i figur 7. Modellen är
formad för att genom ett strukturerat sätt forma input i form av resurser till
förbättringsresultat (Wu & Chen, 2006, s. 700). Som tabell 4 beskriver börjar modellen
med ett problem vilket hanteras genom modeller och verktyg som organisationen
tillägnar sig. När problemlösning kommit igång främjas det genom att involvera fler i
organisationen och ges såväl utrymme som resurser. När de tre grundpelarna problem,
modeller och verktyg samt främjande har initierats kopplas förbättringsarbetet till
organisationens övergripande strategi och skiftar fokus från reaktiv till proaktiv
problemlösning vilket ger modellen dess pyramidform. Slutligen skapas en interaktion
mellan modellens grundpelare vilken medför att organisationen etablerar ett integrerat
supersystem som hanterar problem proaktivt och innovativt.
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Figur 7: Integrerad strukturell modell för arbete med ständiga förbättringar, egen figur
enligt figur av Wu och Chen (2006, s. 700).
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Tabell 4
Steg för införande av förbättringssystem
Steg

Innehåll

1 - Probleminitiering

Det uppdagas problem som behöver lösas. Problem är generellt
explicita och lösning av problem undanröjer symptom omedelbart.
Problem löses passivt, problemlösningsförmågan är oklar. Uppfattning
om vilka resurser som behövs för att lösa problemet saknas.

2 - Problem hanteras med

Organisationen söker och lär sig modeller för förbättring samt

modeller och verktyg

relevanta förbättringsverktyg. Lösningarna är stela men fungerande
och de flesta problemen kan lösas genom de inlärda modellerna och
verktygen. Lösningsförmåga kan identifieras genom modellen. Endast
ett fåtal medarbetare är involverade.

3 - Förbättringsarbetet

Organisationen använder effektiva modeller och verktyg för att lösa

främjas

problem. Ett välorganiserat team främjar engagemang i organisationen
som helhet. Belöning/erkännande ges till problemlösare genom
demonstration och presentationer. Formell utvärdering på divisioners
deltagande och prestanda, förbättring av problemlösande förmåga
genom strategisk befordran. Problemen är fortfarande tydliga, modeller
och verktyg har blivit diversifierade och fler människor är involverade
i förbättringsarbete. Behovet av utbildning och fortbildning ökar.

4 - Problem länkas till

Problem länkas till strategiska mål och värderas utifrån strategin.

strategi

Funktionella och divisionsproblem ökar. Förmåga i förbättringsprocess
och att lösa problem är nödvändig.

5 - Interaktion mellan

Förbättringsprocessen ändrar fokus från att lösa redan identifierade

komponenterna

problem till att hitta problem. Främjandet av processen görs genom
görs genom att poängtera nyttan i att identifiera och lösa problem.
Modeller och verktyg matchar essensen av problemet och problem
löses aktivt. Organisationsövergripande självmotivation för att
identifiera och lösa problemområden. Organisationen innehar
kompetens för att hantera förbättringsprocesser och skapa innovativa
lösningar. Lösningar hittas genom experimenterande.

6 - Interaktion formar ett

System för att hitta problem som förhindrar mervärde.

supersystem

Organisationsövergripande förbättring av processer och fortlöpande
innovation. Ett tillstånd av lärande och växande skapar en
organisationskultur genom kunskapshantering.
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3. Arbetets genomförande – metod
Studien genomfördes i nära samarbete med organisationen och baserades på
resultatet av den förstudie som låg till grund för valet av förbättringsområde. För att
möjliggöra kvalitativa förbättringsförslag har hörnstensmodellens (Bergman & Klefsjö,
2012, s. 40) hörnstenar varit centrala i studien och då särskilt kunden i centrum och
skapa förutsättningar för delaktighet, arbetet har därför formats med fokus på praktiska
verktyg och återkoppling. Den praktiska inriktningen och Structors deltagande i
forskningsprocessen föranledde valet att genomföra studien enligt principerna för
aktionsforskning (Denscombe, 2014, s. 179). Aktionsforskning har i sin natur en
praktisk inriktning och angriper ett verkligt problem, förändring är dessutom del av den
faktiska forskningsprocessen vilket gjorde förhållningssättet lämpligt. Aktionsforskning
är vidare en cyklisk process med återkopplingsmekanismer och bygger på ett aktivt
deltagande från medarbetarna. Studien hanterar ett praktiskt problem som utifrån ett
kvalitetstekniskt perspektiv bäst löses av medarbetarna själva, för att uppnå dessa två
förutsättningarna riktades studien mot att vara frigörande (Denscombe, 2014, s. 185).
Studien ska lösa det framställda problemet, öka medarbetarnas förståelse för systemet
och undanröja systematiska hinder för den önskade utvecklingen.

Figur 8: Övergripande tidslinje för använd metod, egen figur.

3.1. Datainsamlingsmetod
Grunden i studien är tre workshops med tre eller fem medarbetare i varje grupp
vilka diskuterade förbättringsområdet samt brainstormade lösningar till problematiken.
För att möjliggöra fokus kring diskussion och lösningar och undvika undervisning under
workshopsen samt för att skapa förutsättningar för att arbeta med hörnstenen basera
beslut på fakta (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 42) skapades ett dokument med bakgrund
kring förbättringsområdet samt ett förminskat teoripaket enligt bilaga A. Dokumentet
distribuerades till samtliga workshopdeltagare genom mejl som hemläxa inför
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workshopen. Inför workshopsen genomfördes även en presentation av förstudiens
resultat, vad den vidare studien syftade till, hur studien var tänkt att gå till samt
presentation av teoretisk referensram med möjlighet till frågor.

Figur 9: Workshopprocessen, egen figur inspirerad av figur av Liker (2009, s. 327)

Som figur 9 visar följde workshopsen en process inspirerad av Kaizenworkshops inom ramen för Lean management (Liker, 2009, s. 327) där nuläget först
fastställdes, en vision kring förbättringsarbetet diskuterades följt av en brainstorming
kring lösningar och aktiviteter för att nå den stipulerade visionen. Den första
workshopen genomfördes utan stöddokument men för att underlätta sammanfattningen
användes ett A3-dokument enligt bilaga B som anteckningsstöd under workshop två och
tre. Nuläget fastställdes genom att diskutera problemets existens och grupperna fick
placera in organisationens nuvarande förbättringsarbete i Bessant, Caffyn och
Gallaghers (2001) evolutionära modell för förbättringsarbete i organisationer. Med
utgångspunkt i den gemensamma synen på problemet genomfördes under ledning av
författaren en rotorsaksanalys, ett analysverktyg som innebär att frågan varför? ställs
upp till fem gånger för att identifiera den faktiska roten till problemet (Bergman &
Klefsjö, 2012, s. 243; Liker, 2009, s. 300).
Med utgångspunkt i de teorier som presenterats i hemläxan och under
presentationen formades en vision kring hur Structor bäst kan arbeta med ständiga
förbättringar, först diskuterades vilken nivå i Bessant, Caffyn och Gallaghers (2001)
evolutionära modell organisationen bör sikta mot och vilken nivå som rimligtvis bör
kunna uppnås genom det förbättringsarbete som studien innebar. Utifrån de i förstudien
genomförda rotorsaksanalyserna och de nya perspektiven som workshopen format
brainstormades sedan lösningar med potential att överbrygga gapet mellan nuläge och
vision. Framkomna lösningsförslag rangordnades sedan av workshopdeltagarna utifrån
kriterierna i tabell 5 och placerades enligt Total Excellence Manufacturings (TXM,
2017) guide i beslutsmatrisen enligt figur 10. Beslutsmatrisen användes för att stimulera
till diskussion kring aktiviteterna och för att ge organisationen möjlighet att prioritera
aktiviteternas genomförande.
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Tabell 5
Viktningskategorier
Kategori

Möjlig viktning

Nyckeltal

Payoff

Kräver lösningen att mycket resurser i form av

Timmar

tid eller pengar allokeras för att genomföra

Kostnad

Skala
Hög/Låg

lösningen, kontra hur väl förslaget relaterar till
problemet och målsättningen.
Genomförbarhet

Hur svårt är det att genomföra den föreslagna

Timmar

lösningen? Krävs mycket resurser eller pengar?

Kostnad

Hög/Låg

Genomförbarhet

Svår
Skrota

Utmaning

Möjlig

Implementera

Lätt
Låg

Hög
Payoff

Figur 10: Beslutsmatris utvecklad av Lockheed Martin (George, 2003, s. 293) för att
prioritera förbättringsförslag.

3.2. Dataanalys
Resultatet av varje workshop sammanställdes i ett överskådligt format enligt
figur 12-14 (s. 31-33) vilket stämdes av med workshopdeltagarna. Sammanställningarna
distribuerades till samtliga medarbetare och ett uppföljande slutseminarium
genomfördes tillsammans med tio medarbetare på kontoret. Under seminariet delades
deltagarna upp i tre grupper vilka fick till uppgift att diskutera de tre
workshopsammanfattningarna och söka likheter i deras resultat. Utöver likheter ombads
varje grupp att lista de viktigaste sakerna för ett lyckat förbättringsarbete samt att skriva
ned övriga observationer och idéer som framkom under diskussionen. Varje
seminariegrupp fick ett A3-papper med stödrubriker enligt bilaga C att anteckna vad de
kom fram till på. De tre gruppernas diskussioner sammanfattades och diskuterades i
helgrupp. Med utgångspunkt i de tre seminariegruppernas diskussion samt författarens
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eget sökande efter synergier mellan workshopsen sammanfogades ett resultat enligt
figur 16 (s. 35). Grundat i workshopresultat och seminarieresultat formulerades ett
sammanvägt resultat vilket stämdes av med en grupp medarbetare på organisationen
genom handledaren.
Med det sammanvägda resultatet som grund formulerades en kravlista på den
lösning som studien skulle presentera, den framtagna kravlistan stämdes av med en
medarbetargrupp genom handledaren. Resultatet belystes teoretiskt och en kravlista
baserad på teoretiska förutsättningar skapades för att komplettera organisationens
önskemål. De båda kravlistorna sågs som kundens uttalade och outtalade behov enligt
kvalitetsdefinitionen (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 24) och med grund i hörnstenen
arbeta med processer (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 44) formades utifrån de båda
kravlistorna ett förslag till flöde för hur Structor kan arbeta med förbättringsarbete.
Flödesschemat skapades med allmänt vedertagna figurer enligt figur 11 där rundade
figurer markerar start och slut, kvadrater markerar aktiviteter och romber markerar ett
beslut i flödet (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 466; Sandholm, 1995, s. 78). Önskade och
lämpliga kommunikationskanaler diskuterades och de kanaler som funnits väsentliga för
att understödja arbetet enligt det föreslagna flödet diskuterades ytterligare i syfte att ge
kontext.

Figur 11: Exempel på flödesdiagram baserad på figurer av Bergman och Klefsjö (2012,
s. 466) och Sandholm (1995, s. 78)

De i workshopsen framkomna aktiviteterna kategoriserades enligt principen för
släktskapsdiagram (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 486). Släktskapsdiagram kategoriserar
stora mängder verbala data genom att söka naturliga släktskap. Släktskapsdiagram
illustrerar associationer snarare än logiska samband. Aktiviteterna kategoriserades inom
ramen för den kvadrant de placerats i under respektive workshop och därefter
utvärderades samband mellan kvadranterna med syfte att utreda huruvida aktiviteter
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diskuterats på samma sätt under samtliga workshops. Kategoriseringen och
sambandsutvärderingen möjliggjorde en diskussion kring aktiviteter som var teoretiskt
viktiga för att överbrygga gapet mellan nuläge och det formade förslaget till flöde men
som inte framkommit under genomförda workshops. De i släktskapsdiagrammen
formade aktivitetskategorierna utvärderades utifrån Bessant, Caffyn och Gallaghers
(2001) evolutionära förbättringsmodell och placerades in i modellen med syfte att skapa
en grov tidslinje för i vilken ordning olika aktiviteter kan angripas för att ta
organisationen vidare i evolutionen.
För att möjliggöra en implementering av uppkomna förslag diskuterades
organisationens vidare arbete med införandet av ett förbättringsprogram ur ett teoretiskt
perspektiv. Implementeringen belystes dels ur ett förändringsperspektiv och dels ur ett
praktiskt införandeperspektiv vilket gav flera olika förslag till hur Structor kan arbeta
vidare med att införa det föreslagna förbättringsprogrammet samt utveckla sitt arbete
med ständiga förbättringar.
3.3. Reliabilitet och validitet
Reliabilitet är ett sätt att titta på huruvida mätningar som görs i en studie är
exakta nog att omsättas i resultat och validitet är ett mått på huruvida mätningen mätt
rätt saker och är tillförlitligt i förhållande till syftet (Patel & Davidson, 2011, s. 102). I
kvalitativa studier flyter de två begreppen i viss mån ihop och relaterar till en större del
av studien än endast datainsamlingen (Patel & Davidson, 2011, s. 105).
För att möjliggöra en hög kvalitet i studien har hörnstensmodellens (Bergman &
Klefsjö, 2012, s. 40) principer använts genom processen. Workshops och seminarium
har använts som datainsamling för att stimulera delaktighet och för att ge så många
perspektiv som möjligt på organisationens förändringsarbete. Hög delaktighet stödjer
syftet att öka medarbetarnas förståelse för systemet och undanröja hinder för den
önskade utvecklingen. Totalt har 12 personer deltagit i workshops och seminarium
vilket motsvarar cirka 60% av organisationen. Utanför studiens ramar har diskussion
kring förbättringsarbete förts vilket har inkluderat alla medarbetare på organisationen.
De tre workshopsen kom fram till många slutsatser vilka liknade varandra, men det
fanns även olikheter i framförallt vision och hur vissa aktiviteter bedömdes i
beslutsmatrisen. Resonemanget i studien vilar framförallt på de likheter mellan
workshopsen som seminariet kom fram till men vissa delar som framkom under endast
en workshop har lyfts fram för att organisationen som helhet kan ha nytta av att
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utveckla den tanken. I huvudsak var likheterna större än olikheterna vilket tyder på en
hög reliabilitet. För att öka kvalitén i det resonemang som fördes under workshops och
seminarium har medarbetarna fått en hemläxa enligt bilaga A. Hemläxan skapades för
att möjliggöra resonemang med teoretisk grund och för att öka validiteten i framkomna
resultat.
Workshopsammanfattningarna har skapats med stöd av inspelningar från
respektive workshop, seminariet spelades dock inte in utan sammanfattningen bygger på
det A3-dokument (se bilaga C) som varje workshopgrupp själva fyllde i. För att öka
reliabiliteten har formulerat resultat kontrollerats mot respektive workshopgrupp och
mot handledaren på organisationen. Det slutliga resultatet inklusive den skapade
kravlistan stämdes av med hela organisationen genom handledaren vilket medför att
resultatet förankrats brett i hela organisationen. Studiens resultat i form av föreslagen
struktur och kommunikation är skräddarsytt för organisationen vilket gör
generaliserbarheten av resultaten låga, metoden för att ta fram det skräddarsydda
förslaget kan dock generaliseras då den är byggd på en bred teoretisk grund.
3.4. Etiska ställningstaganden
3.4.1. Information. Samtliga medarbetare informerades genom en
inledningspresentation om studiens syfte och tilltänkt tillvägagångssätt. I den hemläxa
som workshopdeltagarna tagit del av fanns information om att deltagande var frivilligt,
att inga namn nämndes i rapporten samt att inspelningar skulle förstöras.
3.4.2. Samtycke. Samtycke inhämtades från Structor Uppsala som bolag genom
handledaren. Varje workshopdeltagare har fått information om att det är frivilligt att
delta och haft möjlighet att dra sig ur studien. Under workshops har samtycke till
inspelning inhämtats från deltagarna. Ingen medverkande har dragit sig ur studien.
3.4.3. Konfidentialitet. Organisationen har genom handledaren bekräftat att
anonymitet inte krävs i rapporten. Samtliga medverkande medarbetares namn har
hanterats konfidentiellt och inga namn nämns i rapporten. Ingen av medarbetarna har
krävt anonymitet.
3.4.4. Nyttjande. Endast författaren och ämnesgranskaren har haft tillgång till
inspelat material. Inspelningarna har efter genomförd studie förstörts.
Sammanfattningarna från workshops och seminarium har stämts av med respektive
workshopdeltagare innan det distribuerats till övriga organisationen, originalutföranden
från workshops har efter studiens genomförande förstörts.
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3.4.5. Styrning. Workshopdeltagarnas hemläxa kan ha fungerat som en
styrning. Hemläxan togs fram med syfte att vara informativ och möjliggöra mer
kvalitativa resonemang baserade i en teoretisk referensram.
3.4.6. Objektivitet. Författaren har tidigare varit i kontakt med organisationen i
forskningssyfte och har sedan tidigare en viss insyn i organisationen. En av
medarbetarna på organisationen är även god vän med författaren, denna medarbetare är
inte del av studien.
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4. Resultat
De genomförda workshopsen och det sammanknytande slutseminariet ger en
bild av vart organisationen står, vart den borde vara och vilka aktiviteter som
överbryggar det gapet. Figur 12-14 (s. 31-33) visar respektive
workshopsammanfattning, figur 15 (s. 34) visar samtliga aktiviteter framkomna under
alla workshops och deras placering i beslutsmatrisen. Figur 16 (s. 35) visar en
sammanfattning av det sammanfattande seminariet
4.1. Nuläge
Workshopgrupperna har en relativt samstämmig bild av nuläget i
förbättringsarbetet på organisationen. Nuläget beskrevs som ostrukturerade förbättringar
framförallt av arbetssätt, ett spontant förbättrande med syfte att lösa problem som
uppkommer i verksamheten. Det nämndes att en diskussion kring förbättringsförslag
och erfarenhetsåterföring har förts men att det inte formaliserats något system för att
hantera inkomna förbättringsförslag eller att kommunicera lärdomar. I diskussionerna
som rörde kommunikation diskuterades hur kommunikation sker i samband med att nya
idéer uppkommer kring effektivisering av arbetssätt, hur förbättringsförslag hanterats
och hur erfarenhetsåterföring har kommunicerats. Kommunikation som rör det dagliga
arbetet och förbättringar kring arbetssätten var ofta muntlig och ibland uppföljt av ett
mejl samt uppdatering av OneNote-dokumentet så jobbar vi. Förbättringsförslagen
samlades i en flik i OneNote men följdes sällan upp. Större förbättringar diskuterades
främst under de konferenser som hölls två gånger per år. Erfarenhetsåterföring har
diskuterats men inget formellt system för att faktiskt samla och diskutera erfarenheter
fanns.
När grupperna placerade ut vart i den evolutionära modellen Structor befann sig
diskuterades att vissa delar var längre gångna än andra; på organisationen fanns enligt
flera workshopdeltagare en hög nivå av experimenterande vad gällde nya arbetssätt och
en välvillig inställning till utveckling, de var dock samtliga överens om att
förbättringsarbetet inte var strukturerat. Förbättringsarbetet upplevs inte vara prioriterat
på grund av att behovet inte upplevs som stort, för att den internt debiterade timmen inte
värderas lika högt som den externa och för att administrativt arbete inte är intressant på
samma sätt som det dagliga arbetet. På skalan placerades Structor mellan nivå ett och
två, organisationen ansågs ha passerat nivå ett men ännu inte vara förbi nivå två.
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4.2. Vision
När de olika workshopgrupperna diskuterade vision formades tre visioner enligt
figur 12-14 (s. 31-33) vilka skilde sig åt i vissa delar. Samtliga visioner byggde dock på
ett mer strukturerat förbättringsarbete med kontinuitet och regelbundenhet i
utvecklingsarbete och kommunikation kring förbättringar. Den ökade strukturen får
dock inte innebära en ökning av administration då administrativt arbete upplevdes
hämma förbättringsarbete. Förbättringar nämns kunna ske i tre olika former:
förbättringar av det dagliga arbetet i form av effektivare arbetssätt vilka kanske inte
berör samtliga på kontoret, systemförändrande utveckling som berör samtliga på
kontoret och som kan kräva införande av nya IT-system eller andra verktyg som
medarbetarna behöver ta till sig, samt den internrevision av ledningssystemet som görs
regelbundet. Grupparbete kring förbättringar förespråkades enligt slutseminariets
resultat i figur 16 (s. 35) av samtliga grupper och delaktighet från alla berörda återkom
som viktigt för ett lyckat förbättringsarbete. Förbättringsförslag vilka samlas in i det
redan existerande verktyget OneNote omnämndes som en bra grund i förbättringsarbetet
på organisationen, dock med förbehållet att förslagen följdes upp kontinuerligt på
kontorsmöten och konferenser. OneNote med de två olika dokumenten Uppsala alla
och så jobbar vi nämndes av samtliga grupper som en plattform att grunda vidare
förbättringsarbete i och använda som verktyg i dokumentation kring förbättringar.
Kommunikationen kring förbättringsarbete behövde enligt flera
workshopdeltagare nå berörda på kontoret och genomförda förbättringar underströks
vara viktiga att följa upp exempelvis på ett kontorsmöte. Förbättringsförslag samlades
med fördel i OneNote följt av ett regelbundet möte med syfte att behandla inkomna
förbättringsförslag. Ytterligare en likhet som identifieras av slutseminariet är att
samtliga workshops nämner lunchföredrag som en aktivitet vilken bör vara del av
förbättringsprogrammet.
När den evolutionära förbättringsmodellen användes för att diskutera vad
organisationen bör sikta mot gjordes det ur två olika tidsperspektiv: vart Structor borde
vara och hur långt Structor realistiskt kan ta processen inom den närmsta tiden. Två av
workshopgrupperna diskuterade det mer visionära perspektivet och placerade då
organisationen på den högsta nivån i modellen. Det kortare tidsperspektivet varierade
mellan workshopgrupperna men kretsade kring nivå 3, en av seminariegrupperna
föreslog att ambitionsnivån för det arbete som nu inleddes bör ligga på nivå tre och att
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en av de viktigare delarna i det fortsatta arbetet borde inkludera att skapa en samsyn
kring vilken ambitionsnivå Structor bör ha.
4.3. Strategi
En mängd tänkbara aktiviteter för att överbrygga gapet mellan nuläge och vision
föreslogs under de första workshopsen vilka redovisas i figur 16 (s. 35). Slutseminariet
lyfte som kan ses i figur 16 några av dessa aktiviteterna som extra viktiga: För att
möjliggöra förbättringsarbete behöver resurser avsättas, OneNote bör användas som
verktyg, arbetet behöver mål att arbeta mot, förbättringsarbete bör tilldelas en ansvarig
och deadline. Att hålla kontorsmöten med förbättringar på agendan framhölls vara av
vikt, likaså att börja arbeta i grupper kring förbättringsarbete. En av de viktigaste
delarna för att faktiskt lyckas med förbättringsarbetet var att skapa samsyn, vilket
betyder att Structor behöver bestämma sig tillsammans kring hur arbetet bör läggas upp
och informationsspridning bör gå till.
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Figur 12: Sammanfattning av workshop 1
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Figur 13: Sammanfattning av workshop 2
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Figur 14: Sammanfattning av workshop 3
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Figur 15: Samtliga aktiviteter uppkomna under workshops sammanfogade i
beslutsmatrisen. Se bilaga D för vilka aktiviteter som hör till vilken workshop.
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Figur 16: Sammanfogat seminarieresultat
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5. Analys och diskussion
5.1. Nuläge
Den samlade bilden av Structors nuvarande förbättringsarbete är samstämmig
och visar att organisationen har ett ostrukturerat förbättringsarbete vilket kretsat kring
förbättringsförslag som drivits av enskilda medarbetare. Samtliga workshops placerar
Structor mellan nivå ett och två i den evolutionära modellen för förbättringsarbete, att
diskussionen kretsar kring att förbättringarna sker ostrukturerat tyder på att Structor
befinner sig på den föreslagna platsen på skalan (Bessant, Caffyn, & Gallagher, 2001).
Under två workshops poängteras att Structor har vissa egenskaper och förmågor som
anges i de högre nivåerna av modellen vilket tyder på att Structor har potential att
snabbt ta sig längre i den evolutionära modellen.
Såväl stora som små förbättringsförslag uppges främst kretsa kring förbättringar
av arbetssätt vilket tyder på att förbättringsarbete riktas framförallt mot att förbättra
processer snarare än att förbättra organisationens produkter (Sandholm, 1995, s. 198).
Kvalitén i slutprodukten är i Structors fall direkt beroende av arbetets genomförande
varför en förbättring i processen kan ge utveckling även av produkten. I dagens system
finns inga hinder för att förbättra även produkternas utformning men förbättringsförslag
kretsar i majoritet kring arbetssätt. Ur ett processuellt perspektiv är
förbättringsprocessen en stödprocess till Structors huvudprocess (Bergman & Klefsjö,
2012, s. 45), förbättringsprocessens huvudsyfte är att utveckla de arbetssätt som
används för att ta fram organisationens produkter.
5.2. Vision
Slutseminariet identifierade synergier mellan de tre workshopsen vad gäller
visionen av vad ett förbättringsarbete på Structor bör innehålla. Kontinuitet lyftes som
viktigt vilket stämmer väl överens med grundtanken kring ständiga förbättringar som en
cyklisk process (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 228). Diskussionen kring
förbättringsarbete kretsar kring förbättringsförslag och hur dessa bör hanteras, den
allmänna meningen var att förslag bör samlas i det redan existerande verktyget OneNote
för att sedan följas upp på möten och konferenser. Enligt Bessant, Caffyn och Gallagher
(2001, s. 73) betyder ett system vilket hanterar förbättringar genom förslagsverksamhet
att organisationen kan placeras i nivå två i den evolutionära modellen. Under seminariet
diskuterades även delaktighet och att arbeta i grupp vilket ur ett evolutionärt perspektiv
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också är del av nivå två, dock förutsätter de högre nivåerna att ett system för att hantera
förbättringsförslag finns och att många är delaktiga i förbättringsprocesser.
Det finns enligt framförallt workshop 1 och diskussionen under seminariet en
ambition i organisationen att faktiskt förbättra vilket är en av grundförutsättningarna för
att lyckas med förbättringsarbete (Elg, Gauthereau, & Witell, 2007, s. 180). För att ett
förbättringsprogram byggt på en förslagsprocess ska lyckas krävs att förbättringsförslag
värderas effektivt och återkopplas snabbt1 (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 572; Elg,
Gauthereau, & Witell, 2007, s. 190) vilket den av medarbetarna föreslagna strukturen
med regelbundna kontorsmöten för värdering av förslag samt uppföljande konferenser
för större förslag ger förutsättningar för. Elg, Gauthereau och Witell (2007, s. 190) samt
Sandholm (1995, s. 198) beskrev att vissa förutsättningar behöver finnas för att lyckas
med förbättringsarbete vilka sammanfattades av Sandholm (1995, s. 198) i sju punkter
och som hanterats i olika grad av workshops och seminarium. Rutiner för
förbättringsarbete finns men behöver uppdateras vilket är en aktivitet som lyfts av flera
workshopgrupper. Denna rapport fungerar som fakta kring kvalitetsläget och kan
fungera som ett beslutsunderlag. Genom att ta upp förbättringsförslag på möten och
konferenser kan ledningen ta aktiv del i förbättringsarbetet. En svaghet i Structor är
kunskapen om metoder och hjälpmedel hos dem som deltar i förbättringsarbetet, det
finns viss kunskap vilken kan behöva stärkas. Kunskap om modeller och verktyg
poängterades även av Wu och Chen (2006, s. 701) vara viktiga om en organisation ska
ha möjlighet att ta sig vidare i sitt förbättringsarbete. Resurser för att underlätta
förbättringsarbetet behöver allokeras vilket under seminariet lyftes som viktigt för det
vidare förbättringsarbetes lyckade genomförande, i diskussionen kring resursallokering
har även tid för människor som deltar i förbättringsarbete diskuterats. Organisationen
har själva format synen att resursallokering är viktigt vilket gör att förutsättningarna för
att resurser faktiskt allokeras finns. Uppföljning av förbättringsarbetet har diskuterats
på såväl workshops som seminarium och har identifierats som en viktig del i det
förbättringsarbete som organisationen vill utveckla2.
Framförallt workshop 3 nämner ledningssystemet som en del av det nuvarande
förbättringsarbetet och då framförallt den internrevision som gjordes årligen. Ständiga

1

Teoretiskt krav på lösningen: Återkoppling på förbättringsförslag ska ske regelbundet.
Se tabell 6.
2
Teoretiskt krav på lösningen: Ska innehålla uppföljningspunkter. Se tabell 6.

UTVECKLING AV FÖRBÄTTRINGSPROCESS OCH KOMMUNIKATION
I STRUCTOR UPPSALA

38(59)

förbättringar är en integral del av ledningssystemet (SIS, 2015, s. vi) och bör därför
integrerats som del av Structors framtida förbättringsprocess3. Internrevisionen av
ledningssystemet kan knytas till både input och output i förbättringsprocessen då
internrevisionen dels möjliggör generering av förbättringsförslag och i det närmsta är en
mer proaktiv process än behandlandet av förbättringsförslag som det övriga flödet
bygger på då internrevisionens huvudsyfte är att hitta problem som kanske inte
uppmärksammats. Ledningssystemet kan även vara till nytta i förbättringscykeln vad
gäller dokumentation av genomförda förbättringar samt specifikation av rutiner för hur
förbättringsarbete går till.
Bergman och Klefsjö (2012, s. 46) poängterade vikten av att förbättringsarbete
bör ske cykliskt och iterativt varför Structors förbättringsarbete bör formas i en cykel
med avslut i nedtecknande av nya förbättringsförslag och lärdomar vilka kan användas
som ingångsvärde i processen i form av nya idéer genererade av förbättringscykeln4.
Cykeln bör formas med PDSA-cykeln som grund5. Planeringsstadiet av en förändring
syftar till att fastställa problem (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 228) vilket kan göras
genom att lyfta och diskutera ett förbättringsförslags relevans på kontorsmöten.
Planeringsstadiet inkluderar även att bryta ned problemområden i mindre
problempunkter, något som kräver kunskap om metoder för problemnedbrytning.
Huruvida Structor har den kompetens som krävs framgår inte i insamlade data men
förstudien visar att utbildningsnivån på organisationen är hög och att medarbetarna har
en positiv inställning till att ta till sig ny kunskap. Något som framkommer under flera
workshops är att förändringar kan ha olika storlek och således inte alltid berör samtliga
på kontoret. Vid små förändringar som rör effektiviseringar i det dagliga arbetet kan
planeringsstadiet utgöras av att prova en lösning och diskutera ett förbättringsförslag
med de som arbetar inom samma teknikområde. Genomförandestadiet av
förbättringscykeln hanteras enligt Bergman och Klefsjö (2012, s. 229) med fördel i
grupp vilket är samstämmigt med önskemålet att arbeta mer i grupp kring lösning av
förbättringsförslag. Hur varje förbättringsförslag ska hanteras kan inte göras mer
generellt än att angreppssätt bör diskuteras i helgrupp och framkomna lösningar
stämmas av med samtliga påverkade exempelvis genom de föreslagna kontorsmötena

3

Teoretiskt krav på lösningen: Ledningssystemet ska integreras. Se tabell 6.
Teoretiskt krav på lösningen: Processen ska vara iterativ. Se tabell 6.
5
Teoretiskt krav på lösningen: Flödet ska följa PDSA-cykeln. Se tabell 6.
4
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eller under en konferens innan lösningarna faktiskt permanentas i rutiner. Kontroll av
lösningens relevans är även del av fasen studera, det är av vikt att utvärdera om den
provade lösningen faktiskt innebär en förbättring eller om det gamla arbetssättet
fungerade bättre. Under slutseminariet ansågs uppföljning vara av vikt för ett
fungerande system vilket stämmer väl överens med faserna studera och lär. Lärofasen
innebär en cementering av arbetssätt och rutiner vilken kan genomföras genom att
uppdatera de levande rutiner Structor har i OneNote-dokumentet så jobbar vi samt
genom existerande rutinuppdateringsprocess. Att lära innebär utöver dokumentation
även att sprida förbättringen i organisationen (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 229). När
informationsspridning diskuteras uppges det vara av vikt att kommunikation når berörda
i syfte att inte skapa överbelastning i informationsflödet. Små förändringar i form av
effektivisering av arbetssätt eller tips på enklare lösningar i program som redan används
behöver inte nå samtliga medarbetare och kan enligt slutseminariet spridas via mejl.
Stora förbättringar kan behöva följas upp på ett möte eller på en konferens.
Workshopgrupperna är eniga om att kommunikation gärna får ske personligt i
diskussioner men diskuterar även förmedling av resultat genom mejl och OneNote.
OneNote omnämns som ett verktyg i insamlandet av förbättringsförslag vilka sedan kan
lyftas under ett möte eller en konferens för diskussion. Uppföljning av förbättringar sker
enligt flera workshops på kontorsmöten eller konferenser. Det finns ett
förmedlingsfokus i diskussionen vilken tyder på ett verktygsperspektiv på
kommunikationen kring förändring (Heide, Johansson, & Simonsson, 2012, s. 181).
Fokus på förmedling visar sig i den mening att förbättringsförslag först ska förmedlas
till mötet genom OneNote, den som föreslår ska förmedla tanken med förändringen på
ett möte och den slutgiltiga uppföljningen av förbättringen ska förmedla lärdomar till
organisationen i stort. Dock kan viljan att faktiskt kommunicera i grupp på
kontorsmöten och konferenser tyda på att organisationen ser på kommunikationen som
en process (Heide, Johansson, & Simonsson, 2012, s. 182), att förbättringar inte
kommer till om inte medarbetarna har möjlighet att diskutera förbättringsförslag och ta
fram lösningar på problem tillsammans. Heide, Johansson och Simonsson (2012, s. 27)
menade att kommunikation i grunden kan ses som delning eller som överföring och
medarbetarnas val av kommunikationskanal medger såväl överföring av informativa
budskap som delning av kommunikation i syfte att skapa tillsammans (Jacobsen &
Thorsvik, 2008, s. 296). Möten innebär kommunikation genom direktsamtal vilket
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enligt Jacobsen och Thorsvik (2008, s. 299) är en kommunikationskanal vars förmåga
att förmedla rik information är mycket hög. Olika människor kan ha olika synsätt på
mötens syfte (Bolman & Deal, 2015, s. 396) och den härskande synen i de genomförda
workshopsen är strukturellt då möten i förbättringsprocessen ses som tillfällen att
diskutera och ta beslut.
Användningen av digitala verktyg i form av OneNote och mejl återkommer
under samtliga workshops. Befintliga OneNote-dokument uppges vara en bra grund att
arbeta vidare med. Slutseminariet poängterade vikten av att enkla verktyg som redan var
del av verksamheten integrerades i den struktur som Structor ska arbeta efter i sitt
förbättringsarbete. Digitala lösningar som mejl och OneNote är enligt Jacobsen och
Thorsvik (2008, s. 299) kommunikationskanaler med en medioker förmåga att förmedla
rik information. För att bli effektiva behöver kanalernas syfte tydligt definieras och
kommunikation som sker i dessa kanaler bör i Structors fall antingen följas upp på ett
möte eller formas för att vara informativ. Exempelvis kan OneNote-fliken där
förbättringsförslag samlas in struktureras upp på ett sådant sätt att såväl sändare som
mottagare lätt kan se vilka förbättringsförslag som kommit in, vilka som tagits upp på
möte, vilka som arbetas med, vilka förbättringar som genomförts samt ansvariga och
deadline för aktivt arbete. En struktur som kan efterliknas vid de analoga
förbättringstavlor som förekommer på andra organisationer (Bergman & Klefsjö, 2012,
s. 230).
För att forma en kvalitativ lösning krävs att Structors behov tas i hänsyn (Juran
& Godfrey, 1999, s. 2.1; Bergman & Klefsjö, 2012, s. 24). Bergman och Klefsjö (2012,
s. 322) menade att utöver kundens kända behov behöver en produkt ta hänsyn till de för
kunden okända behoven i syfte att överträffa kundens förväntan. Tabell 6 visar en
sammanvägning av de viktigaste kraven som Structor ställt på förbättringsarbetet under
workshops och seminarier samt en sammanfattning av de teoretiska krav som bör ställas
på ett lösningsförslag med utgångspunkt i vad Structor eftersträvar. Organisationens
krav är de uttalade förväntade egenskaperna på det lösningsförslag som ska formas och
de teoretiska kraven är attraktiva egenskaper vilka organisationen själva inte uttalat men
som behöver vara del av lösningen för att den ska fungera. De båda kravlistorna
sammanvägs i figur 17 (s. 44) till ett förslag till flöde för att hantera förbättringar.
Samtliga krav har vägts in och hur de framkommer i flödet visas i tabell 7 och 8.
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Tabell 6
Organisationens krav på förbättringsarbetet samt de teoretiska kraven på lösningen
Organisationens krav

Teoretiska krav

•

Behöver erbjuda mer struktur än idag

•

•

Får inte innebära mycket administration

•

Behöver vara ett kontinuerligt arbete

•

Ska innehålla uppföljningspunkter

•

Ska bygga på förbättringsförslag

•

Ledningssystemet ska integreras

•

Ska finnas uppföljningsmoment

•

Processen ska vara iterativ

•

Verktygen som används ska vara enkla.

•

Flödet ska följa PDSA-cykeln

Återkoppling på förbättringsförslag ska
ske regelbundet

OneNote är en bra plattform och får
gärna integreras.
•

Arbetet får gärna ske i grupp vid behov

•

Kommunikation ska ske via mejl, möten
och konferenser

•

Kommunikation ska nå berörda

•

Det ska förekomma lunchföredrag

•

Alla ska vara delaktiga

•

Förbättringsarbete ska tidsbestämmas
och tilldelas ansvarig

Not: Organisationens krav är en tolkning av resultatet och har stämts av med organisationen för att tillse
att kraven stämmer överens med organisationens bild av vad slutresultatet bör innehålla. De teoretiska
kraven är framtagna genom den teoretiska belysningen ovan och framkommer av fotnot 1-5.
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Tabell 7
Hur organisationens krav har vägts in i formandet av flödet enligt figur 17 (s. 44)
Krav

Uppfyllnad

Behöver erbjuda mer struktur än

Flödet visualiserar ett strukturerat arbetssätt vilket samtliga som

idag

kommer i kontakt med processen lätt kan förstå och ta till sig.

Får inte innebära mycket

Det finns administrativa moment i form av dokumentation och

administration

uppdatering av rutiner men de har integrerats i redan använda
verktyg i den mån det går.

Behöver vara ett kontinuerligt

Strukturen erbjuder möjlighet till iterativt kontinuerligt arbete om

arbete

organisationen faktiskt väljer att behandla frågor som rör
förbättring på sina kontorsmöten och konferenser.

Ska bygga på förbättringsförslag

Flödet har två ingångar varav den ena bygger helt på idéer som
formuleras som förbättringsförslag och den andra startar i
internrevision av ledningssystemet vilket kan generera
förbättringsförslag.

Ska finnas uppföljningsmoment

Möten och konferenser fungerar som uppföljning

Verktygen som används ska vara

OneNote har integrerats i såväl insamlandet av förbättringsförslag

enkla. OneNote är en bra

som dokumentation av förbättringar.

plattform och får gärna integreras.
Arbetet får gärna ske i grupp vid

Not 2 specificerar att en grupp ska bildas vid behov och

behov

kontorsmöten samt konferenser förutsätts vara grupparbete.

Kommunikation ska ske via mejl,

Samtliga kommunikationskanaler anges i flödet och bör användas

möten och konferenser

olika beroende på storlek på förändringen.

Kommunikation ska nå berörda

Skillnad görs på små och stora förändringar just med tanke på att
skapa ett informationsflöde som inte blir mättat.

Det ska förekomma lunchföredrag

Lunchföredrag rekommenderas att användas för att följa upp och
redovisa en genomförd förbättring.

Alla ska vara delaktiga

Genom de flertal möten som finns i flödet möjliggörs delaktighet i
diskussion och beslut. Det är upp till organisationen att tillse att
samtliga medarbetare har möjlighet att avsätta tid för såväl möten
som att delta i förbättringsinsatser.

Förbättringsarbete ska

Not 2 specificerar att förbättringsarbete ska tidsbestämmas och

tidsbestämmas och tilldelas

tilldelas ansvarig samt vid behov en budget.

ansvarig
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Tabell 8
Hur de teoretiska kraven har vägts in i formandet av flödet enligt figur 17 (s. 44)
Krav

Uppfyllnad

Återkoppling på

Genom regelbundna kontorsmöten där förbättringsförslag lyfts

förbättringsförslag ska ske

skapas en regelbundenhet i återkoppling på inkomna förslag.

regelbundet
Ska innehålla

Uppföljande möten föreslås som aktiviteter både direkt efter

uppföljningspunkter

genomförandet och när förbättringen permanentats genom
dokumentation och i rutiner.

Ledningssystemet ska integreras

Ledningssystemets internrevision används som
idégenereringsprocess vilken genererar input i flödet och
ledningssystemets rutiner uppdateras som del av flödets slutsteg.

Processen ska vara iterativ

Flödet slutar i att skapa nya förbättringsförslag för en ny
förbättringsprocess

Flödet ska följa PDSA-cykeln

Flödet har formats genom att gå igenom PDSA-cykeln. Planering
sker fram till prova vid en liten förändring och fram till genomför
förbättringen för en stor. Görafasen följer därefter med att prova
för små förändringar och ett formellt genomförande för större. De
små förändringarna studeras genom att dela med andra och större
följs upp på ett möte. Båda typerna av förbättringar utvärderas
som del i studerafasen och om de fastställs vara en förbättring
dokumenteras de och blir till dagliga arbetssätt. Slutligen
dokumenteras förbättringen och rutiner uppdateras vid behov följt
av en uppföljning för att sprida resultatet och fånga upp lärdomar.

UTVECKLING AV FÖRBÄTTRINGSPROCESS OCH KOMMUNIKATION
I STRUCTOR UPPSALA

Figur 17: Förslag till flöde för förbättringsarbete i Structor.

44(59)

UTVECKLING AV FÖRBÄTTRINGSPROCESS OCH KOMMUNIKATION
I STRUCTOR UPPSALA

45(59)

Kommunikationen kring förbättringar är komplex och kräver därför en
kommunikationskanal som har förmåga att förmedla rik kommunikation. Det föreslagna
flödet enligt figur 17 innebär en utvidgning av befintliga kommunikationskanaler
genom att utnyttja redan befintlig mötesstruktur. Möten är enligt Jacobsen och Thorsvik
(2008, s. 299) en kommunikationskanal med förmåga att förmedla rik kommunikation,
att behandla förbättringar på möten är dessutom ett önskemål från organisationen.
Tabell 9 visar vilka aktiviteter i det föreslagna flödet som innebär en kommunikation
via möten.

Tabell 9
Kommunikationsmoment i figur 17 med mötesanknytning
Aktivitet

Kommunikationsbehov
För att möjliggöra diskussion och delaktighet kring förbättringsförslag föreslås
kommunikation kring givna förbättringsförslag ske under redan existerande
möten. Dock inte på det månatliga planeringsmötet.
Om förslag är större och kräver mer diskussion bör tid under befintliga
konferenser tas i anspråk. Lämpligen bör förbättringar avhandlas som stående
punkt på samtliga konferenser.
Efter ett genomförande av en förbättring är det av vikt att följa upp vad som
gjorts och att diskutera huruvida förbättringen som gjorts faktiskt är en
förbättring. Då kommunikation kring förändringar ofta är komplex och kräver
förmedling av rik kommunikation föreslås möten användas som
kommunikationskanal för denna uppföljning.
Även efter att en förbättring dokumenterats och eventuella rutiner uppdaterats
bör uppföljning ske på ett möte i syfte att informera berörda om förändringar i
arbetssätt.

Användningen av digitala verktyg i form av OneNote och mejl återkommer
under samtliga workshops och det föreslagna flödet enligt figur 17 behöver
underbyggas med en tydlig kommunikationsstruktur utanför möten. Några av
aktiviteterna i flödet kräver en funktion i OneNote, tabell 10 listar aktiviteter i flödet
som behöver dokumentationsstöd i OneNote samt vilket stöd som kan tänkas behövas.
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Tabell 10
Aktiviteter i figur 17 vilka behöver understödjas genom OneNote-funktioner
Aktivitet

Kommunikationsbehov
Kräver en flik i OneNote att samla förbättringsförslag i. Fliken eller flikarna kan
organiseras enligt principen för förbättringstavlor för att visualisera flödet av
nya, aktiva och gjorda förbättringar (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 230).
Visualiseringen av förbättringsförslagen bör även innefatta vem som är ansvarig
för förbättringen samt vilka milstolpar och deadlines förbättringsarbetet har.
Om ett förbättringsförslag eller problemområde är stort kan det krävas mer
diskussion och tid för att arbeta fram en lämplig lösning varför ett kontorsmöte
kanske inte är det bästa forumet. För att komma ihåg att lyfta diskussionen på en
konferens behövs en lista likt den första listan för att samla in
förbättringsförslag att lyfta på kontorsmöten.
Dokumentation av en förbättring innebär dels en uppdatering av den levande
rutinen så jobbar vi och dels behöver det nedtecknas att förbättringen gjorts så
att de som kanske inte var på kontoret under förbättringens genomförande kan ta
del av förbättringen i efterhand. Under workshop 2 diskuterades huruvida en
lista kan skapas i OneNote vilken visar ändringar som gjorts i dokument under
ett visst tidsintervall, aktiviteten bedömdes vara svår att genomföra och ha låg
payoff men kan vara av värde att diskutera ytterligare. Det går även att
argumentera för en lista där inkomna förbättringsförslag som genomförts samlas
med information om åtgärd och vem som var ansvarig för förbättringen.
Nedtecknandet av nya förbättringsförslag görs med fördel i den förslagslista
som inleder flödet. Lärdomar och andra observationer bör dokumenteras i
anslutning till övrig dokumentation kring åtgärder. Det skulle vara möjligt att
starta en ny flik i så jobbar vi där lärdomar från förbättringsprojekt över tid kan
forma en genomförandeprocess.
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5.3. Strategi
Workshopsen gav många aktiviteter att arbeta med för att uppnå en bättre
struktur för Structors förbättringsarbete. Figur 15 (s. 34) visar en sammanslagning av
samtliga aktiviteter uppkomna under workshopsen och hur de olika grupperna har
bedömt sina uppkomna aktiviteter i skalorna genomförbarhet och payoff enligt tabell 5
och figur 10 (s. 23). För att ge en bättre översikt har aktiviteterna i kvadranterna
implementera och utmaning i figur 18 och 19 strukturerats upp enligt principen för
släktskapsdiagram (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 486). Kategoriseringen görs för att ge
en bättre överblick av vilka typer av aktiviteter som diskuterats under de tre
workshopsen. Släktskapsdiagrammen möjliggör en utvärdering av de tre olika
workshopgruppernas samsyn kring vilka aktiviteter som är viktiga samt om det finns
aktiviteter som är teoretiskt viktiga men som inte tagits upp under workshops.

Figur 18: Släktskapsdiagram för beslutsmatrisens kvadrant implementera.
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Figur 19: Släktskapsdiagram för aktiviteter i beslutsmatrisens kvadrant utmaning.

En viktig del av förändringsarbete är att skapa samsyn kring såväl målsättning
som hur målet bör uppnås (Lennéer-Axelson & Thylefors, 1991, s. 153). En överblick
av figur 18 och 19 visar att det finns aktiviteter som liknar varandra vilka placerats i
olika kvadranter och därmed bedömts olika av de olika workshopgrupperna. För att
utvärdera samsynen kring de framkomna aktiviteternas visas i figur 20 de olika
kvadranternas aktiviteter relaterade till varandra samt vart det finns dubbletter av
aktiviteter som placerats inom olika kvadranter av olika workshopgrupper, det vill säga
aktiviteter av samma innebörd vilka bedömts som olika svåra av de olika grupperna.
Figur 20 visar tydligt att det finns diskrepanser i synsättet mellan de olika workshopsen
vilket föranleder att en viktig aktivitet att arbeta med i införandet av det nya arbetssättet
kring förändring är att skapa samsyn kring målbild och hur den uppnås.

Viktig aktivitet i det vidare arbetet:
Skapa samsyn i organisationen kring målbild och hur den ska uppnås

UTVECKLING AV FÖRBÄTTRINGSPROCESS OCH KOMMUNIKATION
I STRUCTOR UPPSALA

Figur 20: Relationer mellan aktiviteter som placerats i de olika kvadranterna

49(59)

UTVECKLING AV FÖRBÄTTRINGSPROCESS OCH KOMMUNIKATION
I STRUCTOR UPPSALA

50(59)

Workshopgruppernas placeringar av Structors nuläge enligt figur 12-14 (s. 3133) visar att samsyn råder kring att Structors nuvarande förbättringsarbete i den
evolutionära förbättringsmodellen (Bessant, Caffyn, & Gallagher, 2001) ligger mellan
nivå ett och två, vilket betyder att nästa steg i evolutionen vore att utveckla
förbättringsarbetet till en högre nivå. Enligt Wu och Chen (2006, s. 700) krävs att
organisationen söker och lär sig modeller och verktyg för att möta de problem som
uppkommer. Enligt Bergman och Klefsjö (2012, s. 228) krävs kunskap om
problemnedbrytning och kompetens inom olika kvalitetsverktyg för att möjliggöra
strukturerat förbättringsarbete och Sörqvist (2004, s. 229) beskrev rollfördelning och
kompetensutveckling för att uppfylla den satta rollfördelningen som viktig i införandet
av ett förbättringsprogram. Huruvida kompetens som krävs för att underbygga
förbättringsarbetet finns på Structor har inte utvärderats varför en förutsättning för det
vidare arbetet med förbättringar är att kompetensinventera och eventuellt införskaffa
kompetens kring förbättringsverktyg och modeller.

Viktig aktivitet i det vidare arbetet:
Kompetensinventera och vid behov införskaffa kompetens kring förbättringsmodeller
och verktyg.

De många framtagna aktiviteterna är omöjliga att göra på samma gång och bör
inte genomföras alla samtidigt. För att Structor ska kunna gå vidare i sin evolution bör
enligt Wu och Chen (2006, s. 701) först kraften läggas på att skapa struktur samt söka
modeller och verktyg för att komma in i och förbi nivå två i Bessant, Caffyn och
Gallaghers (2001) evolutionära modell, därefter bör målsättningar hanteras följt av
förändring av tankesätt från att endast hantera förbättringsförslag till att söka
förbättringsmöjligheter innan de manifesterat sig som problem. Lärdomshantering hör
till den slutliga nivån i evolutionen och kan hanteras senare i processen. I figur 21 och
22 knyts de av medarbetarna framtagna aktiviteterna till de olika nivåerna i Bessant,
Caffyn och Gallaghers (2001) evolutionära modell vilket skapar en ograderad tidslinje
som anger i vilken ordning aktiviteterna bör angripas. Ur ett teoretiskt perspektiv bör
aktiviteterna i kvadranten implementera vara de aktiviteter som prioriteras först då de är
lätta att genomföra och bedöms ge stor nytta i förhållande till målet (George, 2003, s.
293), därför har aktiviteterna i figur 21 och 22 tillskrivits kvadranttillhörighet.
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Samsynen kring i vilken kvadrant en aktivitet hör hemma är dock inte helt samstämmig
varför vissa aktiviteters genomförbarhet eller payoff kan behöva omvärderas.

Figur 21: Workshopgruppernas aktiviteter kopplade till steg ett och två i den
evolutionära modellen för förbättringsarbete (Bessant, Caffyn, & Gallagher, 2001).
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Figur 22: Workshopgruppernas aktiviteter kopplade till steg tre, fyra och fem i den
evolutionära modellen för förbättringsarbete (Bessant, Caffyn, & Gallagher, 2001)
5.4. Vidare arbete
Införandet av en ny struktur för förbättringsarbete innebär en förändring i
arbetssätt och kommunikation. Förändringsprocesser sker i regel i tre steg: upptining,
förändring och återfrysning (Lennéer-Axelson & Thylefors, 1991, s. 152; Sveningsson
& Sörgärde, 2014, s. 77). Arbetet som genomförts inom ramen för denna studien har
inneburit en upptiningsprocess vilken snart bör följas av en förändringsprocess
(Sveningsson & Sörgärde, 2014, s. 78). Som figur 20 (s. 49) visar finns behov av att
skapa samsyn kring målsättningen och strategin för att nå till målet. Enligt LennérAxelson och Thylefors (1991, s. 154) är det först när gruppen når en kollektiv
överenskommelse som gruppen kan förenas i mer målinriktat arbete. Behovet av ökad
diskussion tyder på att förändringsprocessen ännu inte gått igenom upptiningsfasen,
dock är gränsdragningen mellan faserna inte strikt varför det inte är omöjligt att påbörja
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den faktiska förändringen. Enligt Svenningsson och Sörgärde (2014, s. 78) kräver det
faktiska genomförandet av förändringen kommunikation kring den föreslagna lösningen
och de kommunikationsvägar som det föreslagna flödet enligt figur 17 (s. 44) kräver.
Organisationen behöver själva bestämma sig för hur de ska göra och kan i sin
diskussion utgå från det lösningsförslag som presenterats i denna studien.
Förändringsfasen innefattar ett experimenterande vilket betyder att olika sätt att hantera
förbättringar kan prövas
Ur ett evolutionärt perspektiv bör aktiviteterna i nivå två enligt figur 21 (s. 51)
premieras i syfte att lyfta organisationen till en högre nivå i Bessant, Caffyn och
Gallaghers (2001) evolutionära modell. För att möjliggöra en utveckling i evolutionen
bör extra vikt enligt Wu och Chen (2006, s. 700) läggas vid att kompetensinventera och
vid behov införskaffa kompetens kring förbättringsmodeller och verktyg. Sörqvist (2004,
s. 229) knöt kompetensinventering och utbildning till överenskommen rollfördelning
och menade att roller för att understödja förbättringsarbetet först bör identifieras och
kompetensen som behöver utvecklas bör tas fram med utgångspunkt i att stödja rollerna.
Structor kan välja att utveckla en bred kompetens som omfattar alla medarbetare eller
att forma roller och utbilda specifika personer i en större eller mindre omfattning
beroende på vilken roll personen kommer att inneha. Nästa steg i den evolutionära
utvecklingen är sedan att utveckla mål både för förbättringsarbete och för verksamheten
i stort vilka med fördel baseras på den SMARTa modellen (Bergman & Klefsjö, 2012,
s. 439; Tonnquist, 2014, s. 46) för att möjliggöra utvärderingen av förbättringsförslag på
kontorsmötena utefter de mål verksamheten har.
När strukturen bestämts och provats behöver förändringen enligt
trestegsmodellen för förändring (Lennéer-Axelson & Thylefors, 1991, s. 155;
Sveningsson & Sörgärde, 2014, s. 78) konsolideras och omvandlas till daglig rutin samt
införas i dokumentation. Den senare delen av flödet enligt figur 17 (s. 44) kan användas
som guide i uppföljningsarbetet vilket bör ske genom kontorsmöten eller konferens
samt uppdatering av förbättringsrutin och möjligen också dokumentation av
förbättringsprocess i så jobbar vi. Under workshopsen diskuterades att tillsätta en
ansvarig för utvecklingen av förbättringsarbetet som kan tjata lite extra, en tanke som är
samstämmig med att tillsätta en ansvarig för förbättringar enligt figur 17 (s. 45).
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Implementeringen av förbättringsprogrammet kan även utformas enligt Sörqvist
(2004, s. 231) fem implementeringsfaser. Genom studiens workshops och seminarium
har introduktionsfasen genomgåtts; ledning, kvalitetsansvariga och en mängd
medarbetare har varit del av studien. I Structors fall kan försöksfasen och
införandefasen omformuleras till en gemensam fas då organisationen är liten och
troligen inte vinner på att göra ett införande på en mindre del av verksamheten. Då
organisationen är plan och kan ses som liten bör införandet ske genom totalt införande
snarare än stegvis. Införandet bör föregås av kompetensinventering och utbildning följt
av lansering av förbättringsprogrammet vilket inleds med ett antal förbättringsprojekt
som genomförs enligt det nya systemet. Enligt Sörqvist (2004, s. 235) är det av vikt att
börja arbeta enligt den överenskomna strukturen direkt för att skapa förståelse för
potentialen i förbättringsarbete. Det föreslagna förbättringsflödet enligt figur 17 (s. 45)
bygger på förbättringsförslag och har fokus på utveckling av huvudprocessen,
Sandholm (1995, s. 198) menade att förbättringar antingen kretsar kring processer eller
produkter. Expansionsfasen av femstegsmodellen innebär en utvidgning av fokus till att
innefatta organisationens övriga processer och öka kundfokus (Sörqvist, 2004, s. 236),
vilket för Structor skulle betyda att den värdering av förbättringsförslag som görs enligt
föreslaget flöde i figur 17 (s. 45) förändras och görs med inriktning mot kundens behov
och att en diskussion kring förbättring av produkternas utformning sker utöver det
förbättringsarbete som görs i de interna processerna. Integrationsfasen är en långsiktig
process vilken kräver delaktighet och uthållighet. Structors ledning behöver enligt
Sörqvist (2004, s. 238) involveras i förbättringsarbetet för att behålla arbetet på
agendan.
Utöver implementeringen av förbättringsarbetet finns önskemål om att införa
lunchföredrag. Lunchföredrag som aktivitet kan ses som kulturbyggande vilket enligt
Sörqvist (2004, s. 238) är en viktig del av integrationen av förbättringsarbetet, det kan
även ses som en del av uppföljningsprocessen vilken enligt Sörqvist (2004, s. 231) är av
vikt att formalisera och som enligt den evolutionära modellen är del av nivå tre
(Bessant, Caffyn, & Gallagher, 2001, s. 73). Sociala aktiviteter och andra mer mjuka
värden för att underbygga en förbättrande kultur bör inte underskattas varför Structor
bör diskutera hur de på ett bra sätt skapar naturliga ytor för att diskutera förbättringar.
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Sammanfattningsvis kan införandet av förbättringssystemet summeras i följande
steg:
1. Skapa samsyn kring lösningen genom att lyfta det föreslagna flödet enligt
figur 17 (s. 44) på ett möte eller en konferens.
2. Angrip aktiviteterna i nivå två enligt figur 21 (s. 51) och bestäm vilket flöde
som gäller samt vilka kommunikationsvägar som faktiskt ska användas.
3. Genomför utveckling så som att skapa nya flikar i OneNote och att skriva
om eventuella rutiner enligt det överenskomna flödet med de
uppföljningspunkter som överenskommits.
4. Kompetensinventera och vid behov införskaffa kompetens organisationen
behöver för att möjliggöra arbete enligt en cyklisk process och användning
av lämpliga kategoriserings- och kvalitetsverktyg.
5. Följ upp att systemet fungerar och att flödet följs, förbättra vid behov.
6. Gå därefter vidare med aktiviteterna i nästa nivå och börja diskutera
målsättningar samt utvärdera inkomna förbättringsförslag med utgångspunkt
i organisationens målsättningar.
5.5. Slutsatser
Structor Uppsalas förbättringsarbete kan inledningsvis förbättras genom att
införa ett strukturerat arbetssätt. Organisationens önskan är att till en början fokusera
förbättringsarbetet kring förbättringsförslag varför Structor föreslås implementera en
struktur enligt figur 17 (s. 44). Införandet av ett strukturerat arbetssätt bör dock ses som
en början och en möjliggörare för efterföljande förbättringsarbete. Kommunikationen
kring förbättringsarbetet bör främst ske i kanaler med möjlighet att förmedla rik
kommunikation och integreras i redan befintliga kanaler. Kommunikation kring den
föreslagna förbättringsstrukturen föreslås därför främst ske via redan existerande möten
kompletterat med digital information via mejl och dokumentation i OneNote.
5.6. Reflektion
Det i analysen framkomna förslaget på struktur och kommunikationskanaler för
att stödja den strukturen är just det, ett förslag. När Structor nu går vidare med
implementeringen av förbättringsprogrammet är det av vikt att diskutera huruvida andra
lösningar är bättre och prova lösningar för att hitta den bästa. Förbättringar är en iterativ
process och den struktur som studien föreslår bör ses som en start för att skapa en cykel
av förbättringar, hur den cykeln genomförs bör utvärderas och förbättras över tid. En
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svaghet i den förslagna strukturen är att förbättringarna grundas endast i
förbättringsförslag vilket kan leda till ett reaktivt förhållningssätt, för att möta framtiden
behöver förbättringsarbete bedrivas även proaktivt. Förbättringsförslag kan naturligtvis
vara proaktiva såväl som reaktiva men processen innebär inte ett aktivt ifrågasättande av
huruvida invanda arbetssätt verkligen är de bästa. Den interna revisonen av
ledningssystemet ger en mer proaktiv ingång i förbättringsprocessen då revisionen
innebär en utvärdering av hur organisationen arbetar.
5.7. Metoddiskussion
Valet av strategi med inriktning på aktionsforskning baserades på viljan att
faktiskt utveckla det etablerade förbättringsområdet, studiens tidsram tillåter dock inte
en faktisk implementering av den föreslagna utvecklingen. Valet av insamlingsmetod i
olika former av grupper med många människor har inte endast möjliggjort insamling av
data till studien utan har även inneburit en start på förändringsprocessen i form av
skapande av samsyn kring förbättringsområdet. Fokuset på skapande av samsyn betyder
att metoden blir väl överensstämmande med studiens syfte att öka medarbetarnas
förståelse för systemet och undanröja systematiska hinder för den önskade utvecklingen.
Det fokus som lagts på delaktighet, att utforma och diskutera processer, att involvera
ledning samt att grunda resonemang i fakta och teori är överensstämmande med
hörnstensmodellens principer. Förslaget på struktur kring Structors förbättringsarbete är
således grundad i kvalitetstekniska principer vilket är överensstämmande med syftet att
föreslå kvalitativa förbättringar i Structors förbättringsarbete och kommunikation.
Workshops och seminarium har begränsats i tid för att inte i onödan inkräkta på
organisationens dagliga verksamhet. Såväl workshops som seminarium hade med fördel
kunnat genomföras under längre tid och involvera samtliga på kontoret. För att
stimulera diskussionen ytterligare hade både workshops och seminarium kunnat ske på
en dag för att på så sätt skapa mer diskussion mellan grupperna och öka samsynen kring
vision och strategi. Workshops hade då kunnat löpa parallellt följt av sammanfattande
seminarium med mer diskussion. Som figur 20 (s. 49) visar råder viss diskrepans mellan
workshopgruppernas syn på vissa likartade aktiviteter som genom mer diskussion hade
kunnat undanröjas.
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5.8. Förslag på fortsatt forskning/arbete
Studien avslutas i samband med att implementeringen av
förbättringsprogrammet ska börja. Under implementeringen bör organisationens
kompetensbehov undersökas och eventuella insatser för att öka kompetensen följas upp
med en utvärdering. Implementeringsarbetet bör genomföras och därefter följas upp för
att kontrollera kvalitén i studiens resultat. Såväl implementeringen som uppföljningen
överlåts till organisationen. På sikt kan organisationens nivå i den evolutionära
modellen av Bessant, Caffyn och Gallagher (2001) utvärderas för att kontrollera hur
utvecklande implementeringen av en struktur varit för organisationen.
Under studien har kultur diskuterats bland annat genom diskussion kring
acceptans att faktiskt arbeta med förbättringar och att skapa högt i tak för diskussioner.
Kultur har en inverkan på hur väl förbättringsprogram fungerar varför det skulle vara
fördelaktigt för organisationen att kartlägga sin kultur.
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Bilaga A – Information distribuerad före workshop
Syftet med workshopen är att utveckla Structors förbättringsarbete och
kommunikationen kring den. Din medverkan är helt frivillig och du kan när som helst
höra av dig till mig om du inte längre vill vara del av studien. Jag kommer att spela in
våra workshops för referens, de kommer inte att transkriberas och inspelningarna
kommer att förstöras senast 30 dagar efter att kandidatuppsatsen godkänts. Ditt namn
kommer att behandlas konfidentiellt, endast jag och min ämnesgranskare kommer att ha
tillgång till ditt namn. Inga namn kommer att nämnas i slutrapporten.
Workshopen kommer att ske i fyra steg:
- Diskutera nuläge (ca 15min)
- Diskutera vision (ca 15min)
- Brainstorma lösningar som kan ta er från nuläge till visionen (ca 30min)
- Placera in lösningar i en beslutsmatris (ca 15min)
För att du ska utmanas i tanken kommer jag nedan att gå igenom vad som
framkommit i förstudien samt en del teoretiska begrepp som du kan ha i baktanke när vi
ska diskutera. De teoretiska delarna innebär olika sätt att se på förbättringar och hur
man kan börja jobba med förbättringsarbete strukturerat, det är alltså inte ett facit. Innan
du går in i workshopen fundera kring frågorna nedan:
Hur arbetar Structor med förbättringar idag?
Hur kommunicerar vi kring utvecklings- och förbättringsarbete?
Hur borde vi arbeta med förbättringar?
Hur borde vi kommunicera kring utvecklings- och förbättringsarbete?
Vilka aktiviteter kan vi göra för att börja göra det vi borde?
Hur ska vi göra för att arbeta som vi vill?
Vilka hinder finns för att uppnå målet?
Diskutera nuläge
Kartläggningen av organisationen fastställde att förbättring och kommunikation
var ett område där Structor hade förbättringspotential. Förbättringsområdet bestod av ett
antal förbättringspunkter med medföljande rotorsaksanalyser enligt figur 1. Tabell 1
visar de sammanvägda svaren på frågor som ställdes kring förbättringsarbetet under
förstudien.
Problemen i förbättringsarbetet härledes till:
- Att erfarenhetsåterföring inte gjordes och att kvalitet inte var ett inslag i
den normala mötesstrukturen.
- De förbättringar som togs fram implementerades inte fullt ut då
kommunikationen kring dem inte nåde ut till alla.
- Den interna kommunikationen kring förbättringar når inte alla.
- Extern kommunikation i form av avstämning med kund gjordes inte.
- Det fanns inga fastställda mål för kundnöjdhet.
Förstudien visade även:
- Att det förekommer en diskussion kring erfarenhetsåterföring.
- Att erfarenhetsåterföring som görs sker i mindre grupper.
- Kommunikationen var centrerad framförallt kring möten och direkt
muntlig kommunikation.
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Inget fungerande formellt system för erfarenhetsåterföring finns.
Det finns en rutin för erfarenhetsåterföring som inte efterföljs.
OneNote har använts för att försöka samla förbättringsförslag.

Tabell 1
Samavägda svar på frågor kring hörnstenen ”Ständiga förbättringar”
Fråga

Sammanvägda svar

Hur hanterar
Structor fel i
leveranser?

Det finns en rutin för ”uppföljning och förbättring av verksamheten” vilken
stipulerar hur fel skall hanteras och rapporteras. Det är uppdragsledarens ansvar att
undersöka, fastställa och säkerställa att korrigerande åtgärder genomförs.
Tre av de intervjuade berättade att fel ibland uppmärksammas av kunden, en
menade att mindre fel är ganska vanligt. Uppmärksammas felet av beställaren görs
den felaktiga delen om. Om felet upptäcks av Structor skickas ett PM till
beställaren. Fel åtgärdas och en avvikelserapport ska sedan fyllas i. Fel beror enligt
utsagor på att projekten är mycket komplexa och det är svårt att få med alla detaljer.
Bristfällig granskning och dålig efterlevnad av överenskomna rutiner har också visat
sig vara vanliga felorsaker. Den avvikelserapport som finns används inte alltid
vilket gör erfarenhetsåterföringen lidande.
Underlaget kan skilja sig från verkligheten varför det kan uppkomma nya
förutsättningar när entreprenaden faktiskt börjar gräva. Det är därför viktigt att
Structor finns med hela vägen tills projektet är färdigt för att kunna göra
korrigeringar.
Fel uppges bero på bristfällig användning av rutiner och avvikelserapporten används
sällan.

Hur säkras att
fel inte
uppkommer
igen?

En process som kallas erfarenhetsåterföring nämns i samtliga intervjuer och
samtliga intervjupersoner nämner att erfarenhetsåterföringen kan bli bättre. Idag lär
sig medarbetarna av sina egna misstag men inte av varandra. En ökad
erfarenhetsåterföring har diskuterats och är på agendan. Det pratas om lärdomar
mellan medarbetare ibland men det finns inget direkt forum för att få ut erfarenheter
till samtliga. Två medarbetare påpekar att både bra och dåliga erfarenheter skulle
behöva lyftas till hela medarbetargruppen. Tidsbrist nämns som en orsak till
erfarenhetsåterföringens låga prioritet. Det nämns också att det görs försök att göra
tydligare rutiner.

Finns det ett
uttalat
arbetssätt för
hur
förbättringar tas
fram och
implementeras?

Det finns en processkarta för förbättringsprocessen i hållbarhetsmanualen. Insynen i
den angivna processen verkar vara låg och förbättringar beskrivs istället genom:
Kontinuerliga förbättringar som samlas framförallt i programmet OneNote men kan
även skickas ut via mejl. Det har förekommit försök till mer formellt dokumenterad
erfarenhetsåterföring men dessa försök har misslyckats. Samtliga förbättringar
kanske inte berör alla, det finns en poäng med att vissa saker endast lyfts i den
berörda gruppen snarare än att alla skall ha tillgång till informationen.
På konferenser tas kvalitet upp och arbetssätt samt förbättringsförslag diskuteras. En
medarbetare framhåller att arbetsgruppen generellt är villiga att anamma nya
tekniker och produkter. Medarbetarna går enligt utsaga på kurser för att få in ny
kunskap om forskning och framtidsutsikter.

Not: Tabellen är tagen ur förstudien. Svaren är grundade i fem intervjuer, ett skriftligt svar samt
två workshops.
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Figur 1: Förbättringsområdets omfång, egen figur tagen ur förstudien.
Diskutera vision
För att kontinuerligt uppnå hög kvalitet med kontinuerligt förändrade
kundförväntningar krävs att organisationen ständigt arbetar med förbättringar
(Bergman & Klefsjö, 2012, s. 46). Förbättring är en iterativ process och i sin enklaste
form kan den beskrivas enligt figur 2 med stegen planera, gör, studera och lär (Bergman
& Klefsjö, 2012, s. 46). Förbättringsprocessen kan genomföras praktiskt på flera olika
sätt och behöver formas specifikt för organisationen. Modellerna definierar vad som
ingår i förbättringscykeln, organisationen definierar hur stegen genomförs. Stegen i den
grundläggande förbättringscykeln enligt figur 2:
- Planera: Ett identifierat problem fastställs och den väsentligaste orsaken
till problemet identifieras (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 228). Större
problemområden bryts ned i mindre problempunkter vilka kan hanteras
individuellt. Hur problemet bör lösas tas med fördel fram i grupp genom
brainstorming.
- Gör: När det finns samsyn kring problemet och ett färdigt
lösningsförslag utses en arbetsgrupp som får ansvar för att genomföra de
föreslagna åtgärderna (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 229). Ibland kan
åtgärderna omfatta en mindre del av verksamheten för att kontrollera
lösningens funktion. Det är av vikt att samtliga inblandade har samsyn
kring problemet och den föreslagna lösningen.
- Studera: De genomförda åtgärdernas effekt studeras och utvärderas
utifrån vad förbättringsarbetet ville åstadkomma (Bergman & Klefsjö,
2012, s. 229). Når förbättringen de prognostiserade resultaten krävs att
förbättringen görs till det vardagliga arbetssättet för att förbättringen ska
bibehållas.
- Lär: Lyckade förbättringar permanentas och förbättringen sprids i
organisationen (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 229). Lärdomar från
förbättringscykeln förs vidare in i nästa cykel vilken kan hantera andra
problem i samma process eller övergå till en annan process.
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Figur 2: Förbättringscykeln ”Planera-Gör-Studera-Lär”, egen figur baserad på figur av
Bergman och Klefsjö (2012, s. 46)
I förbättringsarbetet kan flera olika metoder för att upptäcka
förbättringsområden och verktyg för att analysera dem användas. Några exempelvis:
- Förslagsverksamhet: Organisationen skapar ett system för att ta in och
behandla förslag. Nyckeln till lyckad förslagsverksamhet ligger enligt
Bergman och Klefsjö (2012, s. 572) inte i en hög ekonomisk vinning för
den enskilda medarbetaren utan i att ha ett effektivt värderingssystem för
förslag, snabb återkoppling på uppkomna förbättringsförslag samt att
genomföra en hög andel av inkomna förslag
- Kvalitetscirklar: grupper av medarbetare som får ansvar för att ta fram
och implementera olika förbättringsförslag (Bergman & Klefsjö, 2012, s.
565).
- Förbättringstavla: En tavla för att visualisera vilka förbättringsprocesser
som är igång, hur långt de kommit och vem som är ansvarig (Bergman &
Klefsjö, 2012, s. 230). Tavlan (som ofta är en White board) placeras
synligt i verksamheten och kan ta plats på dagordningen under vanliga
möten.
För att lyckas med förbättringsarbete i grupp krävs att gruppen har utbildning i
förbättringsarbete, att medlemmarna deltar aktivt och att ledningen ger resurser för att
faktiskt arbeta med förbättringsarbetet. För att förbättringsarbete ska bli framgångsrikt
krävs att förutsättningar finns, dessa omfattar enligt Sandholm (1995, s. 198) att:
- Rutiner för förbättringsarbete är inarbetade och följs.
- Fakta föreligger om kvalitetsläget.
- Ledningen tar aktiv del i förbättringsarbetet.
- Kunskaper om metoder och hjälpmedel finns hos dem som deltar i
förbättringsarbetet.
- Resurser för att underlätta förbättringsarbetet ställs till förfogande.
- Människor som deltar i förbättringsarbetet ges tid för detta arbete.
- Resultatet av förbättringsarbetet följs fortlöpande upp.
Mål som sätts för förbättringar behöver vara mätbara om de ska vara möjliga att
följa upp (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 438). Det är även viktigt att ansvar för målens
uppfyllnad finns i verksamheten. Mål sätts med fördel genom att applicera den
SMARTa modellen vilken specificerar att ett mål bör vara Specifikt, Mätbart,
Accepterat, Realiserbart och Tidsbestämt (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 439; Tonnquist,
2014, s. 46).
Inom ramen för tidigare forskning har modeller för att införa och arbeta med
ständiga förbättringar föreslagits. Bessant, Caffyn och Gallagher (2001) menade att
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förbättringsarbete fungerar bäst om det införs evolutionärt. Framgången i ett fungerande
förbättringsarbete ligger enligt författarna i att förbättringsprogrammet får växa fram
över tid. Tabell 2 visar nivåerna av evolution som Bessant, Caffyn och Gallagher (2001,
s. 73) tagit fram.
Tabell 2
Nivåer av ständiga förbättringar enligt Bessant, Caffyn och Gallagher (2001, s. 73)
Nivå av ständiga förbättringar

Karaktäristiska beteendemönster

Nivå 1 - pre-förbättringsprogram.
Intresse av ständiga förbättringar har
utlösts av en kris, ett seminarie, ett
besök hos en annan organisation eller
liknande. Förverkligande sker dock ad
hoc.

Problem löses slumpvis; inga formella ansträngningar eller
struktur för att förbättra organisationen. Enstaka
förbättringssprintar förekommer vilka i många fall avslutas
på grund av inaktivitet eller lågt deltagande. Lösningar
tenderar att realisera kortsiktiga fördelar; ingen strategisk
inverkan på personalfrågor, finansiella eller andra mätbara
mål. Personal och ledning är inte insatta i ständiga
förbättringar som process.
Ständiga förbättringar har introducerats som process.
Medarbetare använder en strukturerad process för
problemlösning och en hög andel av medarbetarna deltar i
förbättringsarbete. Medarbetare har utbildats i
grundläggande förbättringsverktyg. Ett strukturerat system
för att handha förbättringsförslag och ett system för
erkännande har introducerats. Förbättringsaktiviteter är inte
integrerade i den dagliga verksamheten.
Alla ovanstående plus: Formellt införande av strategiska
mål samt uppföljning genom mätningar mot de satta målen.
Förbättringsarbete är del av den normala verksamheten;
fokus inkluderar gränsöverskridande och till och med
organisationsöverskridande förbättringsarbete.
Alla ovanstående plus: Ansvar för ständiga förbättringar
decentraliserad till den genomförande organisationen. Höga
nivåer av experimenterande.

Nivå 2 - Strukturerat förbättringsarbete.
Det finns ett formellt åtagande att bygga
ett system för att arbeta med ständiga
förbättringar i organisationen som
helhet.

Nivå 3 - Målorienterat
förbättringsarbete. Det finns ett
åtagande att koppla förbättringsbeteende
på lokal nivå till de bredare organistiska
strategierna.
Nivå 4 - Proaktivt förbättringsarbete.
Det görs försöka att delegera och
stimulera autonomi genom att ge
individer och grupper självständighet i
att hantera och styra sin egen process.
Nivå 5 – Full förbättringskapabilitet.
Närmar sig modellen av en lärande
organisation.

Alla ovanstående plus: Vidsträckt spridning av lärande
beteendemönster; systematiskt arbetssätt för att hitta och
lösa problem samt för att fånga och dela lärdomar. Utbredd
självständig men kontrollerat experimenterande
Not: Tabellen är fritt översatt från dess originalutförande på engelska.

Wu och Chen (2006) menade att den evolutionära förbättringsmodellen
framtagen av Bessant et al. (2001) inte gav ett ramverk för att faktiskt implementera ett
förbättringsprogram, den evolutionära modellen visar inte hur en organisation rör sig
från en nivå till en annan. Den evolutionära modellen behövde enligt Wu och Chen
(2006, s. 698) en stödjande struktur för att underbygga förbättringsarbetet. För att ge
struktur till förbättringsarbete föreslogs en modell enligt figur 3 med grund i problem,
modeller och verktyg samt främjande. Införande av förbättringsarbete sker stegvis och
de olika delarna i modellen byggs på varandra enligt de fem stegen som förklaras i
tabell 3 samt markerats ut i figur 3. Modellen är formad för att genom struktur forma
insatta resurser till förbättringsresultat (Wu & Chen, 2006, s. 700). Som tabell 3
beskriver börjar modellen med ett problem vilket hanteras genom modeller och verktyg
som organisationen tillägnar sig. När problemlösning kommit igång främjas det genom
att involvera fler i organisationen och ges såväl utrymme som resurser. När de tre
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grundpelarna problem, modeller och verktyg samt främjande har initierats kopplas
förbättringsarbetet till organisationens övergripande strategi och skiftar fokus från
reaktiv till proaktiv problemlösning vilket ger modellen dess pyramidform. Slutligen
skapas en interaktion mellan modellens grundpelare vilken medför att organisationen
etablerar ett integrerat supersystem som hanterar problem proaktivt och innovativt.

Figur 3: Integrerad strukturell modell för arbete med ständiga förbättringar, egen
figur enligt figur av Wu och Chen (2006, s. 700).
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Tabell 3
Steg för införande av förbättringssystem
Steg
Innehåll
1 - Probleminitiering

2 - Problem hanteras med
modeller och verktyg

3 - Förbättringsarbetet
främjas

4 - Problem länkas till
strategi
5 - Interaktion mellan
komponenterna

6 - Interaktion formar ett
supersystem

Det uppdagas problem som behöver lösas. Problem är generellt
explicita och lösning av problem undanröjer symptom omedelbart.
Problem löses passivt, problemlösningsförmågan är oklar. Uppfattning
om vilka resurser som behövs för att lösa problemet saknas.
Organisationen söker och lär sig modeller för förbättring samt
relevanta förbättringsverktyg. Lösningarna är stela men fungerande
och de flesta problemen kan lösas genom de inlärda modellerna och
verktygen. Lösningsförmåga kan identifieras genom modellen. Endast
ett fåtal medarbetare är involverade.
Organisationen använder effektiva modeller och verktyg för att lösa
problem. Ett välorganiserat team främjar engagemang i organisationen
som helhet. Belöning/erkännande ges till problemlösare genom
demonstration och presentationer. Formell utvärdering på divisioners
deltagande och prestanda, förbättring av problemlösande förmåga
genom strategisk befordran. Problemen är fortfarande tydliga, modeller
och verktyg har blivit diversifierade och fler människor är involverade
i förbättringsarbete. Behovet av utbildning och fortbildning ökar.
Problem länkas till strategiska mål och värderas utifrån strategin.
Funktionella och divisionsproblem ökar. Förmåga i förbättringsprocess
och att lösa problem är nödvändig.
Förbättringsprocessen ändrar fokus från att lösa redan identifierade
problem till att hitta problem. Främjandet av processen görs genom
görs genom att poängtera nyttan i att identifiera och lösa problem.
Modeller och verktyg matchar essensen av problemet och problem
löses aktivt. Organisationsövergripande självmotivation för att
identifiera och lösa problemområden. Organisationen innehar
kompetens för att hantera förbättringsprocesser och skapa innovativa
lösningar. Lösningar hittas genom experimenterande.
System för att hitta problem som förhindrar mervärde.
Organisationsövergripande förbättring av processer och fortlöpande
innovation. Ett tillstånd av lärande och växande skapar en
organisationskultur genom kunskapshantering.

Förbättringsprocesser som genomgås behöver logiskt följas av kommunikation
för att den framarbetade förbättringen faktiskt ska komma alla i organisationen till nytta.
Kommunikation bör besvara frågorna vad, när, vem och hur (Heide, Johansson, &
Simonsson, 2012, s. 181). Det finns två grundläggande synsätt på kommunikation;
kommunikation kan ses som överföring av ett budskap eller som delning av ett budskap
(Heide, Johansson, & Simonsson, 2012, s. 27). Den traditionella synen på
kommunikation som överföring bygger på att ett budskap förs mellan en sändare och en
mottagare via en kanal. Som illustreras i figur 4 menade Jacobsen och Thorsvik (2008,
s. 296) att den traditionella modellen även kan utvecklas och innehålla feedback vilken
sker i samma steg som den inledande kommunikationen, detta synsätt närmar dig dock
kommunikation som delning i den mening att den bygger på tvåvägskommunikation.
Kommunikation som delning innebär en syn på kommunikationen som grund för
relationsskapande, iscensättande av kultur och något som skapar vår socialt
konstruerade verklighet (Heide, Johansson, & Simonsson, 2012, s. 33).
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Figur 4: Kommunikationsprocessen ur ett klassiskt sändare/mottagare perspektiv. Egen
figur baserad på figur av Jacobsen och Thorsvik (2008, s. 296).
Budskapet som kodas av avsändaren överförs via en lämplig kanal till
mottagaren, vilken kanal som är lämplig beror på hur rik informationen som överförs är
(Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 298). En kommunikationskanal ger enligt Jacobsen och
Thorsvik (2008, s. 299) möjlighet att förmedla rik information om den kan överföra
många signaler samtidigt, ger möjlighet till snabb återkoppling samt ger möjlighet till
sändare och mottagare att vara personliga och anpassa budskapet till varandra. Figur 5
visar olika kommunikationskanalers förmåga att förmedla rik kommunikation på en
ograderad skala. En kommunikationskanal, eller snarare verktyg som inte nämns i figur
5 är visualiseringsverktyget förbättringstavlor som nämnts tidigare i texten.

Figur 5: Olika kommunikationskanalers förmåga att förmedla rik information, figur
enligt figur av Jacobsen och Thorsvik (2008, s. 299)
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Brainstorma lösningar och placera dem i en beslutsmatris
De framkomna lösningarna placeras i ett av hörnen enligt figur 4, de två axlarna
förklaras närmare i tabell 4. Den slutliga gemensamma workshopen kommer sedan att
utgå från framkomna lösningsförslag.

Genomförbarhet

Svår

Lätt
Låg

Hög
Payoff

Figur 4: Beslutsmatris
Tabell 4
Viktningskategorier
Kategori
Möjlig viktning
Payoff

Genomförbarhet

Kräver lösningen att mycket resurser i form av
tid eller pengar allokeras för att genomföra
lösningen, kontra hur väl förslaget relaterar till
problemet och målsättningen.
Hur svårt är det att genomföra den föreslagna
lösningen? Krävs mycket resurser eller pengar?

Nyckeltal
Timmar
Kostnad

Timmar
Kostnad

Skala
Hög/Låg

Hög/Låg
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Viktigaste sakerna

Övriga observationer och idéer
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