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ABSTRACT 

Because of an increasing demand from customers and changing external environment, there is 

a need for continuous improvements, for both manufacturing and service organizations, to 

meet these demands. Manufacturing organizations have been working systematically with 

quality improvements for a long time, but it has not been as common for service 

organizations. Because of that the methods to use for implementation of the systematic 

improvements have not been designed to fit service organizations, and not either for public 

organizations. The purpose of this thesis is to explain if and why the Swedish Road 

Administration’s organizational culture and handling of ideas and deviation support an 

implementation of continuous improvement management. The study of the Road 

Administration’s performance is being compared to Clarion Hotel, as Clarion is a Swedish 

good example in continuous improvements in service organizations. 

 To fulfil the purpose, a case study is made at the Road Administration 

organization, where a quantitative study of the organizational culture is made, and also a 

qualitative study of the performance. The quantitative study is based on Detert et al (2000) 

eight important values for effective continuous improvements that Detert et al. has connected 

to eight dimensions of organizational culture. The qualitative study is based on factors that 

previous studies have shown to be important for success of continuous improvements. 

 The results show that the Road Administration’s organizational culture can 

support a system of continuous improvement, but there are subcultures that have opposite 

values within the organization. Within some cultural dimensions there is a strong culture, 

which is positive as these values support the improvement system. The results also show that 

the performance of Clarion Hotel and the Road Administration is well in line with many of 

the critical success factors, but there are some areas in need of improvement. The two 

organizations are differing in their performance at certain points, which can be an contributing 

cause of the fact that Clarion Hotel is interpreted to be ahead of the Road Administration, in 

terms of a successful implementation of continuous improvement. The major differences are 

the degree of involvement of the employees and their knowledge of the improvement system, 

as well as the lack of strategic focus on improvements in the Road Administration, and that 

the improvements have not yet had effect on the strategic goals. The results indicate that the 

Road Administration has not succeeded in communication the purpose of improvements and 

it also seems that there is a lack of communication around the values of the organization. 

Keywords: Quality and environment, service organizations, organizational culture 
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SAMMANFATTNING 

På grund av ökande kundkrav och en föränderlig omvärld finns det i både producerande och 

tjänstebaserade verksamheter ett starkt behov av att ständig förbättra sig för att möta dessa 

krav. Producerande verksamheter har länge arbetat med systematiska kvalitetsförbättringar, 

men det har inte varit lika vanligt att tjänsteverksamheter arbetar med sådan 

verksamhetsutveckling på samma sätt. Därför har inte heller verktygen för att implementera 

ett systematiskt förbättringsarbete utformats för att passa tjänsteverksamheter, inte heller för 

statliga myndigheter. Denna uppsats syftar till att utreda om och varför den statliga 

myndigheten Vägverkets organisationskultur samt avvikelse- och förslagshantering 

understödjer eller inte understödjer ett arbete för ständiga förbättringar. Studien av 

Vägverkets arbetssätt jämförs även med Clarion Hotels arbetssätt, då denna organisation är en 

svensk förebild inom förbättringsarbete i tjänsteverksamheter. 

 För att uppfylla syftet genomförs en fallstudie på Vägverket, där en kvantitativ 

studie av organisationskulturen genomförs, samt en kvalitativ studie av arbetssättet. Den 

kvantitativa studien baseras på Detert et al (2000) åtta viktiga värderingar för ett 

förbättringsarbete som författarna har kopplat till åtta organisationskulturdimensioner. Den 

kvalitativa studien utgår istället från faktorer som enligt tidigare studier visat sig vara av 

största vikt för att nå framgång inom förbättringsarbete. 

 Resultatet visar att Vägverkets organisationskultur stödjer ett arbete med 

ständiga förbättringar, men att det finns subkulturer som har motsatta värderingar. Inom vissa 

kulturdimensioner finns en stark kultur, vilket är positivt då dessa värderingar understödjer 

förbättringsarbetet. Resultatet visar även att Clarion Hotels och Vägverkets arbetssätt går i 

linje med många av framgångsfaktorerna, dock finns flera områden kvar att förbättra. De två 

organisationernas arbetssätt skiljer sig på visa punkter, vilket kan vara en bidragande orsak till 

att Clarion Hotel tolkas ha kommit längre i sin implementering av förbättringsarbetet. Största 

skillnaden är deltagandet och kännedomen om förbättringssystemet hos de anställda, samt att 

verket saknar strategiskt fokus på förbättringar och att dessa ännu inte har haft effekt på de 

övergripande målen för verksamheten. Resultatet indikerar att Vägverket inte har lyckats 

kommunicera ut syftet med förbättringsarbetet och det ter sig även som att det finns en brist i 

kommunikationen kring verkets värderingar.  

 

Nyckelord : Kvalitet och miljö, tjänsteorganisationer, organisationskultur 
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ORDFÖRKLARINGAR 

 

NKI - Nöjdkundindex 

Process – ”En begränsad mängd av samordnade aktiviteter som tillsammans har ett bestämt 

syfte” Sörqvist, 2004 s.101 

TOC – Theory of constraints (teori om begränsningar) 

TQM – Total quality management, (totalkvalitet) 
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1 INTRODUKTION 

 

”Det är inte nödvändigt att förändras; överlevnad är inte obligatoriskt” [Egen översättning] 

   W. Edwards Deming (Ur: Dettmer, 1997 s.12) 

 

1.1 BAKGRUND 

I början av 1980-talet blev intresset för kvalitet starkare bland företagsledare, men i Japan och 

USA hade kvalitet och systematisk kvalitetsstyrning varit vanliga begrepp i flera decennier. 

(Sandholm, 2001) Kvalitet innebär i detta sammanhang inte varors fysiska egenskaper utan 

organisationers förmåga att tillfredsställa och överträffa kunders behov och förväntningar. 

(Helling och Helling, 2001) Intresset från företagsledningar hade sin grund i en ökad insikt 

om att kvalitet påverkar verksamheters framtid och utveckling. (Sandholm, 2001) 

Det finns många metoder och verktyg som organisationer kan använda sig av för 

att uppnå ständig förbättring av sin kvalitet gentemot kunder, som genom decennierna varit 

mer eller mindre populära (se Sörqvist, 2004). Sandholm (2001) och Sörqvist (2004) skriver 

att det främst har varit tillverkningsföretag som historiskt sett arbetat systematiskt med 

förbättringar, och att det därmed finns en hög förbättringspotential i tjänstesektorn. Sandholm 

(2001) skriver även att det har blivit uppenbart att även tjänstekvaliteten måste styras 

systematiskt och att detta måste omfatta hela organisationen för att bli verkningsfullt. 

Östberg (1999) skriver att det finns en hög potential att öka kreativiteten i svenska 

organisationer, vilket kan resultera i att förbättrar sker och i sin tur öka möjligheten att uppnå 

övergripande verksamhetsmål. Ett verkningsfullt system för att ta in medarbetares idéer och 

förslag kan öka kreativiteten och ge dessa resultat. Ett sådant system kan även öka 

produktiviteten flerfaldigt och skapa ett arbetsklimat av delaktighet och samarbetsvilja. 

Författaren skriver dessa rader om ett antal företag som lyckats med sin kreativitet och sitt 

förbättringssystem. Citat från Östberg (1999 s.5): 

Dessa företag tjänar pengar på sina anställdas kreativitet, deras anställda tar del av 

vinsterna samtidigt som en betydligt trevligare och säkrare arbetsplats skapas. 

Fördelarna med att använda hela den kreativa potentialen som alla anställda har är 

uppenbar. 
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Att kreativitet och förbättringsarbete kan gynna ett företag finns här exempel på, men 

befintliga verktyg vid införande av ett förbättringsarbete är inte skräddarsydda för 

tjänsteorganisationer (Sureshchandar, Rajendran, och Anantharaman, 2001).  Det finns 

nämligen en skillnad mellan varor och tjänster. Främst är skillnaden att en tjänst kan vara mer 

komplicerad i och med att den inte är fysisk, sällan standardiserad, och i vissa fall kan den 

konsumeras samtidigt som den produceras. (Sureshchandar et al., 2001; Sörqvist, 2004) Det 

senare gäller endast delvis för den statliga myndigheten Vägverket då en stor del av dess 

verksamhet bedrivs många led ifrån kunden, och i många fall sker det ingen samtidighet i 

produktion, leverans och konsumtion av Vägverkets tjänster. De befintliga verktygen är inte 

heller skräddarsydda för implementering i statliga myndigheter då dessa skiljer sig väsentligt 

från vinstdrivande organisationer, som förbättringsverktyg och -filosofier är avsedda för, på 

grund av dess natur av icke konkurrensutsatta och icke vinstdrivande verksamheter. 

(Dewhurst, Martinez-Lorente och Dale, 1999; Fryer, Antony och Douglas, 2007)  

 Vägverket saknar kunskap om vilka modeller/verktyg som skulle vara 

verkningsfulla och effektiva i deras tjänstebaserade verksamhet, samt om deras 

organisationskultur har en påverkan, positiv eller negativ, på deras arbete med att uppnå 

ständiga förbättringar. (Muntlig kommunikation: Bengtsson) 

 

1.2 PROBLEMFORMULERING 

Då de verktyg som tillverkningsföretag använt sig av vid implementering av 

förbättringssystem inte är avsedda för tjänsteverksamheter och statliga myndigheter, enligt 

Sureshchandar et al. (2001), är det intressant att undersöka vilka verktyg som finns tillhands, 

samt hur dessa kan appliceras på en statlig myndighet. Hur ska en tjänsteverksamhet och 

statlig myndighet som Vägverket arbeta för att ständigt förbättra sig, och vilken 

organisationskultur stödjer detta arbetssätt?  

 

1.3 SYFTE 

Syftet är att förklara om och varför Vägverkets organisationskultur samt avvikelse- och 

förslagshantering understödjer eller inte understödjer ett arbete för ständiga förbättringar.  

Detta görs genom en jämförelse med Clarion Hotel som är en svensk förebild inom 

förbättringsarbete i tjänsteverksamheter. 
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För att uppfylla syftet kommer följande frågor att besvaras: 

 Understödjer Vägverkets organisationskultur ett arbete för ständiga förbättringar? 

 Arbetar Vägverket med förbättringar enligt de framgångsfaktorer som tidigare studier 

visar på? 

 Hur skiljer sig Clarion Hotels arbete med ständiga förbättringar mot Vägverkets? 

 

1.4  AVGRÄNSNINGAR 

Studien av organisationskultur och arbetssätt i Vägverkets organisation är avgränsad på 

samma sätt som dess förbättringssystem, vilket innebär att affärsenheterna har uteslutits då 

dessa inte ingår i förbättringssystemet.  

Jag har valt att genomföra studien ur ett företags- och ledningsperspektiv, det vill 

säga fokus ligger på förbättringar och åtgärder som är till nytta för företaget och dess ledning, 

och inte i första hand de anställda eller samhället i stort. Dessa kan dock påverkas positivt 

även då företaget och ledningen tillgodogör sig nytta.  

 

1.5 FAKTA OM VÄGVERKET OCH CLARION HOTEL 

Vägverket är en statlig myndighet med bred verksamhet med visionen att ”göra den goda 

resan möjlig”. Verkets främsta uppgift är att se till att vägtransportsystemet ”har en god 

standard, att det är samhällsekonomiskt effektivt och tillgängligt för alla människor. Det ska 

vara säkert, miljöanpassat, jämställt och bidra till regional balans.” (Internet: Vägverket)  

Verket består av ett antal enheter utspridda i Sverige, varav 13 enheter ingår i verkets 

ledningssystem ”Vårt sätt att arbeta”, som följer de internationella standarderna EN IS0 9001 

och EN ISO 14001 samt Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 

2001:1. 

 

Clarion Hotel består av 16 hotell i Norden, främst i Sverige och Norge. Antalet 

tillsvidareanställda är ca 1000. Organisationen har sedan två år ett förbättringssystem och har 

under samma period genomfört cirka 20 000 förbättringsaktiviteter. (Muntlig kommunikation: 

Rosén) 
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2 TEORI OCH TIDIGARE STUDIER 

2.1 STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR 

Bessant och Francis (1999 s.1106) ger en definition av ”ständiga förbättringar” som en 

process av kontinuerligt ökande innovation i hela organisationen. Fryer et al. (2007 s.498) 

definierar i tillägg ”ständiga förbättringar” som; när alla i en organisation arbetar tillsammans 

kontinuerligt för att förbättra processer och minska problem för att förbättra den totala 

prestandan för kunden. Enligt Sörqvist (2004) innebär en förbättring i första hand en 

minskning av kroniska problem. Författaren beskriver två typer av problem – kroniska och 

tillfälliga. Kroniska problem är en del av vardagen, något man vant sig vid, och kan vara 

kända eller dolda. Tillfälliga 

problem däremot är inte 

accepterade, det vill säga de 

avviker från den accepterade 

nivån av problem. Att lösa 

tillfälliga problem ger ingen 

reell förbättring (se FIGUR 1), 

utan det måste till en sänkning 

av nivån för de accepterade 

problemen för att det ska ses 

som en förbättring.  

En förbättring kan vara både relativ och absolut. För att kunna mäta en förbättring 

måste nuläget utredas, och efter förbättringsåtgärderna kan det nya tillståndet mätas, antingen 

relativt mot det tidigare nuläget, eller något mer absolut mot konkurrenternas nulägen. Det är 

lämpligt att mäta förbättringsarbetet genom antingen antal genomförda förbättringsprojekt, 

antal förbättringsprojekt som varje anställd arbetat i, samt vilka kostnader eller besparingar 

som återfåtts på grund av förbättringsprojekten. En utgångspunkt är att det är kundernas 

upplevelser som avgör huruvida en förbättring har skett eller inte. (Ibid.) 

Ständig förbättring beskrivs av Bessant och Francis (1999) som en strategisk fördel 

på grund av dess natur av rutiner och beteende, som kräver tid att bygga upp och även är svåra 

att för utomstående uppfatta och kopiera. Författarna resonerar kring hur förbättringsfilosofin 

har en positiv effekt på dynamiken i en organisation. (Ibid.) En dynamisk organisation har en 

förmåga att snabbt fånga upp förändrade omständigheter, både internt och externt, samt att 

 

FIGUR 1. Kroniska och tillfälliga problem 

 

Källa: Sörqvist, 2004 s.68 
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anpassa sig till dessa, vilket även Sörqvist (2004) anser att förbättringsarbetet kan leda till. 

Dynamik handlar, enligt Bessant och Francis (1999), om kompetens, position på marknaden 

och processer. Processer i sin tur innefattar beteende och rutiner som är unika för varje 

enskild organisation. Förbättringsarbete kan ses som en dynamisk kapacitet då det resulterar i 

en innovations- och lärandeprocess på alla nivåer i en organisation.  

Total Quality Management (TQM), eller totalkvalitet som är den svenska 

motsvarigheten, är en filosofi om hur organisationer ska strukturera sitt arbete för att ständigt 

förbättra sin kvalitet. Denna kvalitetsförbättring ska ske i hela organisationen, det vill säga, 

alla processer ska eftersträva att öka sin kvalitet. (Sörqvist, 2004)  

Skillnaden mellan TQM och EN ISO 9000 var stor när den första versionen av 

standarden utkom. Den nya utvecklade standarden EN ISO 9000:2001 har dock tagit in 

filosofin bakom TQM på ett nytt sätt. Där finns starkare fokus på både kundtillfredsställelse, 

processer och ständig förbättring, vilket gör att standarden är mycket närmare TQM än 

tidigare. (Magd och Curry, 2003) 

 

Bessant och Francis (1999) beskriver hur tidigare empiriska studier (Bessant och Caffyn, 

1996a; 1996b; 1997) har lett fram till kunskap om de olika stadier en organisation befinner sig 

i under implementeringsprocessen av ett förbättringsarbete. Författarna beskriver tre nivåer, 

där den första nivån motsvarar en organisation som är på ett ”ad hoc”-stadium, ett första 

försök. Nivå två motsvarar en organisation med ett systematiskt förbättringsarbete med ett 

arbetssätt där problem uppmärksammas och löses, och idéer och förbättringsförslag hanteras 

systematiskt. I tillägg kan det även innebära att det finns ett belöningssystem för avsikt att 

främja innovationstänkande. Terziovski, Sohal och Samson (1996) visar sin studie av åtta 

australiensiska tillverknings- och tjänsteföretag att icke-finansiella belöningar i dessa företag 

var lika effektiva som finansiella. 

Nivå tre i sin tur motsvarar en organisation vars strategiska fokus ligger på att ständigt 

förbättra sig och där effekten av detta arbete även når de övergripande verksamhetsmålen. För 

att uppnå detta krävs att målen är väl etablerade hos varje individ så att denne kan söka 

förbättringar som har en direkt påverkan på dessa. En andra karakteristika för en organisation 

som befinner sig på nivå tre är ett aktivt arbete med att övervaka och mäta förbättringsarbetet. 

Detta för att belysa framsteg och vilken effekt de genomförda förbättringarna har – vilket ger 

energi till ett fortsatt engagemang. Dessa mätningar kan enligt författarna med fördel 

genomföras av personer involverade i förbättringsarbetet, snarare än experter. Ett sådant 
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arbetssätt ger en känsla av ägande över processen, och fördjupar ett förbättringsbeteende. 

(Bessant och Francis, 1999) 

Bessant och Francis (1999) understryker att ett steg från en nivå till en annan är ett 

tidskrävande arbete då det innebär en omställning och ett engagemang från hela 

organisationen.  En utmaning i förbättringsarbetet är även att instifta rutiner som ämnar leda 

till att arbetsuppgifter utförs på ett kvalitativt sätt som även stödjer innovation, samtidigt som 

rutiner i sig kan ha en begränsande effekt på innovationsförmågan. 

Även Sörqvist (2004) skriver om olika faser en organisation kan befinna sig i under 

införandet av förbättrings/kvalitetsarbete, men beskriver fem olika faser. 

1. Slummerfasen – nöjd med situationen och ser inget skäl till att fokusera på och öka 

kvaliteten 

2. Uppvaknandefasen – för lite fokus på kvalitet och verksamhetsutveckling utlöser en 

kris som leder till ett uppvaknande 

3. Trevandefasen – olika satsningar på kvalitet/förbättringar men kunskapen är låg och 

fasen består av lärande 

4. Förändringsfasen – en förändring börjar ske genom att förbättringar genomförs och 

resultatet av detta ligger i fokus 

5. Mognadsfasen – framgångsrika organisationer når mognadsfasen. Arbetet med 

kvalitet och förbättringar är en naturlig del av vardagen ”arbetet leds ambitiöst och 

engagerat av högsta ledningen, [och] alla medarbetare tar aktivt del i 

verksamhetsutvecklingen” (Sörqvist, 2004 s.24). I denna fas tillsätts resurser till 

förbättringsarbetet, arbetet är tydligt organiserat och resultat uppnås och redovisas. 

Sörqvist (2004), liksom Bessant och Francis (1999), skriver att det är svårt att nå den sista 

fasen, och att det finns en risk att nöja sig när väl den sista fasen är uppnådd vilket får 

förbättringsarbetet att avstanna.  

 

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ETT LYCKAT FÖRBÄTTRINGSARBETE 

TQM baseras på kundtillfredsställelse - för att kunna tillfredställa kunderna måste produkten 

eller tjänsten utformas efter kundens förväntningar (Terziovski et al., 1996). Det vill säga, 

kunskap om vilka ens kunder är och vilka krav dessa ställer är kritiska framgångsfaktorer i ett 

förbättringsarbete (Dewhurst et al., 1999; Fryer et al., 2007; Sureshchandar et al., 2001; 

Sörqvist, 2004; Terziovski et al., 1996; Tsang och Antony, 2001). Två andra kritiska aspekter 

är ett officiellt och genuint stöd från högsta ledningen (Fryer et al., 2007; Sureshchandar et al., 
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2001, Sörqvist, 2004; 2001; Terziovski et al., 1996; Tsang och Antony, 2001), samt de 

anställdas engagemang och deltagande (Sureshchandar et al., 2000; Sörqvist, 2004; 

Terziovski et al., 1996; Tsang och Antony, 2001). Engagemanget från anställda faller om det 

saknas en struktur för kontroll och rapportering av de förbättringar som genomförts, varför 

detta ses som en kritisk faktor (Fryer et al., 2007; Terziovski et al., 1996; Tsang och Antony, 

2001). Terziovski et al. (1996) fastslår även i sin studie att en medveten strategisk riktning för 

verksamheten har stor betydelse för hur lyckad implementeringen av TQM blir, samt att 

denna strategi är tydlig och accepterad hos alla involverade (Fryer et al., 2007; Terziovski et 

al., 1996). Ännu ett framgångskoncept är, enligt Terziovski et al. (1996) sammansättningen av 

anställda från olika delar av organisationen i grupper som aktivt arbetar med förbättringar.  

Efter flera år av förbättringsarbete genom TQM bör organisationer, enligt Terziovski 

et al. (1996), ha kundfokus, ett strategiskt samarbete med underleverantörer, ledarskap, en 

innovativ användning av personella resurser, ett system för att mäta prestanda, en plattare 

organisation, samt genomföra prestandajämförelser (benchmarking). Genom att lägga fokus 

på både interna och externa kunder, och ha ett nära samarbete med dessa, har organisationen 

en större möjlighet att fånga upp förändringar i sin omgivning. Detta underlättar ett agerande i 

ett tidigt skede för att anpassa sig till de rådande omständigheterna. Med en god relation till 

underleverantörer kan kostnader minska, och genom att mäta och jämföra prestanda har 

organisationen möjlighet att ta lärdom av både andra interna enheter och externa 

organisationer. Ett ledarskap som utstrålar ett sikte mot ett kvalitets- och innovationsarbete i 

världsklass, skapar förtroende och engagemang hos de anställda att arbeta med ständiga 

förbättringar. En plattare organisation ger större möjligheter till beslut längre ner i 

organisationen och ökad kommunikation. Författarna understryker även att gamla vanor att 

skuldbelägga anställda för alla eventuella problem som uppstår måste försvinna, 85 procent av 

alla problem i en arbetssituation uppstår på grund av själva systemet som arbetet utförs i. 

(Terziovski et al., 1996)  

Tsang och Antony (2001) har i sin litteraturstudie funnit 11 kritiska faktorer för en 

framgångsrik implementering av TQM i en tjänsteorganisation, som är gemensamma i de sex 

studier som granskats. Utöver de som tidigare nämnts framhäver de utbildning och utveckling 

(även Fryer et al., 2007; Sörqvist, 2004), stödpersonal som uppmuntrar risktagande och 

innovation, kommunikation (även Fryer et al, 2007), externa prestandajämförelser och 

kundundersökningar, kulturförändring (även Fryer et al., 2007), samt ett gott samarbete med 

underleverantörer (även Fryer et al., 2007) som framgångsfaktorer. 
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Knights och McCabe (1997) har studerat bankvärldens övergång från en nära 

monopolistisk självuppfattning till en situation av hög konkurrens. Författarna beskriver hur 

den finansiella sektorn tidigare var isolerad från större konkurrens och därmed förändring – 

bankerna konkurrerade endast genom tidigare etablerat renommé. Genom en ökad konkurrens 

under 1980- och 90-talen blev bankerna tvungna att arbeta med kvaliteten på sina tjänster, 

vilket hotade befintliga organisations- och ledarskapsstrukturer. I studien såg Knights och 

McCabe hur försök till plattare organisationer, till skillnad från resultatet från Terziovski et al.  

(1996), hade en negativ effekt på kommunikationen och det spridda beslutsfattandet som var 

syftet med att minska avståndet mellan ledare och anställd. Knights och McCabe förklarar att 

en sådan omstrukturering kan ge högre arbetsbelastning på gruppledare, om de hierarkiska 

nivåerna försvinner för långt ner i organisationen. Det resulterar i sin tur att gruppledarna får 

mindre tid till att vara lyhörda mot sina underordnade och kommunikationen försämras 

därmed.  

Studien såg även ett annat problem under bankernas omställning då ledarna, som i 

och med ett mer spritt beslutsfattande var tvungna att lämna ifrån sig en del av makten, hade 

svårt att lyssna och ta hänsyn till förslag från underordnade. Detta i sin tur resulterade i att de 

anställda blev hämmade och miste kreativiteten för att lösta problem. Studiens slutsats är att 

organisationskulturer är svåra att förändra på grund av att kulturen finns inom varje individ i 

organisationen. Därför krävs att högsta ledningen föregår med gott exempel samt sätter 

tydliga riktlinjer för det nya arbetssättet. (Knights och McCabe, 1997) 

 

STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR I STATLIGA ORGANISATIONER 

Det finns en skillnad mellan vinstdrivande och icke vinstdrivande organisationer, som statliga 

myndigheter. Statliga myndigheter har inte som syfte att öka vinster och vinna 

marknadsandelar, vilket gör att både syftet med införandet av ett förbättringssystem, som 

TQM, och organisationens spelregler skiljer sig från vinstdrivande företag på en 

konkurrerande marknad. (Dewhurst et al., 1999) 

Förbättringsinitiativ, som TQM, kan enligt Dewhurst et al. (1999) fungera bra i statliga 

myndigheter, trots dess distinktion från de vinstdrivande konkurrensutsatta organisationerna 

som TQM en gång utformats för. Dock finns enligt författarna några hinder som de statliga 

organisationerna måste arbeta med för att få en framgångsrik implementering.  Enligt 

Dewhurst et al. (1999) och Chassin (1998) är det ofta viktigare för en statlig myndighet att 

finna möjligheter till att minska sina kostnader än att öka kvaliteten. Kvalitetsaspekten är ofta 
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inte viktigare än att det är lagkraven som styr nivån. Det finns även en tendens att anställda 

har en arbetsmodell till förfogan som följer ett tydligt regelverk. Därmed finns även tendensen 

att undvika risktagande och förbise förbättringsmöjligheter. (Dewhurst et al., 1999) 

Kundkännedom är en viktig aspekt inom TQM och förbättringsarbete, men detta är, 

enligt Dewhurst et al. (1999), ofta ett problem för statliga myndigheter då de inte är beroende 

av att efterfrågan på sina tjänster ökar för sin överlevnad. Utöver detta kan det vara svårt för 

dessa organisationer att definiera vilka kunderna är – kunden skulle kunna definieras som hela 

samhället då budgeten kommer från invånarnas skattepengar, eller endast som de direkta 

användarna av tjänsten. Sörqvist (2004 s.83) definierar ”kund” som: 

Alla som på något sätt påverkas av verksamheten och/eller de varor och tjänster som 

produceras och tillhandahålls. 

 

Detta är en vid definition av vilka ens kunder är, vilket kan betyda en stor mängd kunder som 

kan ha motsatta krav. Därför är det möjligt att göra en prioritering och dela in kunderna i 

primära och sekundära kunder. Ytterligare en uppdelning är externa och interna kunder, där 

medarbetarna utgör den interna kundgruppen. (Ibid) Ytterligare ett problem, som Fryer et al. 

(2007) uppmärksammar, är att statliga organisationer har många olika intressenter att ta 

hänsyn till, som även de är kunder. Statliga myndigheter har dock även fördelar, de är ofta 

stora vilket innebär att de har många anställda som kan delta i förbättringsarbetet, och i stora 

organisationer kan små förbättringar generera stora besparingar. Dessutom har de ett 

inneboende kundfokus då verksamheten inte drivs av vinst utan av syftet att leverera tjänst till 

kund. De saknar även problematiken som privata verksamheter kan ha med att ägarnas krav 

på snabb avkastning står mot kundernas önskemål. (Sörqvist, 2004) Nackdelen är att det i 

större organisationer även kan krävas större investeringar för att få ett fungerande 

förbättringssystem (Fryer et al., 2007).  

Fryer et al. (2007) listar 13 kritiska framgångsfaktorer för ständiga förbättringar i 

statliga myndigheter, som baseras på de 29 studier som författarna har granskat. Utöver 

tidigare nämnda är de som följer; samarbete, processledning, kontinuerlig övervakning och 

utvärdering, spritt beslutsfattande, produktdesign samt att verksamhetens syfte och mål är 

kommunicerade i hela organisationen. Utöver dessa har Fryer et al. (2007) funnit ytterligare 

faktorer som några av de granskade studierna hävdade var viktiga för framgång, nämligen; 

belöningssystem, förtroende från alla anställda, att leta efter snabba vinster ”lågt hängande 

frukt”, snabbt agerande vid förändringar i omgivningen, ett strukturerat idésystem, samt ett 
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socialt ansvarstagande. Sörqvist (2004) utökar listan med att understryka vikten av att 

definiera vad som är själva tjänsten som verksamheten tillhandahåller. 

 

GOLDRATT’S THEORY OF CONSTRAINTS – TOC 

Tidigare nämnda förbättringsfilosofier handlar om att förbättra processer – om alla processer i 

ett system förbättras så förbättras även systemets totala funktion. Enligt TOC ignorerar detta 

antagande effekterna av länkar och beroende mellan processer. Systemets optimum är inte 

summan av alla lokala optima. Enligt TOC är en organisations framgång eller misslyckande 

en funktion av hur bra de olika processerna i ett system samspelar med varandra. Teorin, som 

Dettmer (1997) beskriver den, jämför system i organisationer med kedjor – de är inte starkare 

än den svagaste länken. Den svagaste länken är systemets begränsning. Varje system har 

endast en länk som är den svagaste – den som kommer att få hela kedjan att brista. Allt utom 

den svagaste länken, begränsningen för systemets funktion, är så kallade icke-begränsningar. 

Teorin hävdar att arbete med att stärka icke-begränsningar inte kommer att leda till direkta 

och mätbara förbättringar i systemet som helhet, utan fokus ska ligga på den enskilda 

begränsningen. Om den svagaste länken kan lokaliseras och en förbättring sker där, är 

systemet som helhet starkare men begränsningen har då förflyttats till någon annan enhet i 

systemet. (Dettmer, 1997) 

Även Sörqvist (2004) är inne på samma område när han skriver att enskilda delar i en 

organisation kan vara effektiva och genomföra ständiga förbättringar, men det behöver 

därmed inte avspeglas i helheten (flöden och processer), som inte behöver vara alls lika 

verksam som de separata delarna. 

En fördel med att arbeta exklusivt med begränsningen i systemet och inte med flera 

områden och åtgärder samtidigt är att effekten är mycket lättare att urskilja. Dettmer (1997) 

beskriver det som ett laboratorieexperiment – där arbetar man med att förändra endast en 

variabel åt gången. Detta för att det annars vore omöjligt att veta orsaken till en effekt om 

flera variabler ändras samtidigt. Syftet är alltså att hålla icke-begränsningarna konstanta för att 

tydligt se resultaten av åtgärderna på den begränsande enheten. Författaren skriver att TOC 

och TQM inte är exklusiva, då TOC är en komplettering av TQM när det gäller hur man bäst 

bör fokusera förbättringsinsatser för maximal direkt effekt. TOC kan användas tillsammans 

med TQM för att undvika att det tar lång tid för resultaten att synas. (Dettmer, 1997) 
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2.2 ORGANISATIONSKULTUR 

Kultur är en del av alla organisationer och den påverkar både beteende och effektivitet hos de 

anställda, samt attityder i organisationen. Gibson (2003 s.30) hävdar att definitionen av 

”organisationskultur” inte är densamma för någon poplärteorist eller forskare. Hofstede (2005 

s.300) definierar organisationskultur som:  

 

Den kollektiva mentala programmering som särskiljer en organisations  

medlemmar från en annan organisations medlemmar. 

    

En organisationskultur formas och upprätthålls av alla individer som organisationen består av, 

och påverkas och bevaras även av utomstående som interagerar med organisationen. Kulturer 

i organisationer är svåra att förändra. (Ibid.) 

Hofstede (2005) visualiserar kultur som en lök med flera lager. Ytligast finns 

symboler som är av viss betydelse för organisationens medlemmar. Det kan exempelvis vara 

statussymboler eller språkliga uttryck. Symboler är flyktiga och kan lätt bytas ut mot nya. 

Innanför symboler finns hjältar, förebilder, som även dessa i viss mån är utbytbara. I nästa 

skallager finns ritualer, socialt viktiga aktiviteter som snarare har rituella än måluppfyllande 

syften. Här finns bland annat vardaglig språkanvändning i tal och skrift. Dessa tre delar i en 

kultur sammanfattas som sedvänjor och är fullt synliga och kan uppfattas av utomstående. 

Innebörden av dem är dock svår att förstå för externa betraktare. 

Allra längst in i löken finns värderingar, som är organisationskulturens ”stabila 

element”, som Hofstede (2005 s.34) uttrycker det, och kan förklaras som positiva eller 

negativa känslor inför bestämda situationer.  

Handlingar är inte alltid kopplade till värderingar – människor agerar inte alltid 

utefter sina värderingar. Det är därför osäkert att uttala sig om värderingar utifrån hur 

människor handlar. Viktigt att betänka när det gäller människors värderingar är att det finns 

en differens mellan vad man själv vill ha (det önskade) och hur man anser att det borde vara 

(det önskvärda). Det sistnämnda har enligt Hofstede (2005) mycket litet att göra med hur 

människor agerar. Författaren understryker vikten av att ha detta i åtanke vid tolkning av 

värderingsstudier. 

Kulturen i en organisation är inte en kombination av egenskaperna hos alla dess 

medlemmar, i värderingsstudier försöker man istället se en skillnad i svar mellan olika 

grupper av människor. En stark organisationskultur är en homogen kultur där de flesta 
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medlemmar har liknande värderingar. (Hofstede, 2005; Gibson, 2003) Inom en kultur finns 

ofta flera subkulturer, vilket är grupper som ser sig själva som utomstående den övriga 

organisationen, och därför agerar enligt sina egna kollektiva mönster. Den dominanta 

subkulturen är den av ledningen uttryckta kulturen i organisationen. (Hatch, 2006) Enligt 

Hofstede (2005 s.300) har det ofta ifrågasättas om det är önskvärt att ha en stark kultur ur en 

organisations synpunkt. 

När en kultur ska förändras eller nyskapas i en organisation möts detta ofta med 

motstånd från medarbetarna. Det är svårt att skapa värderingar eftersom det kan skapa 

förvirring och skepticism om verkligheten skiljer sig för mycket mot de nya uppsatta 

värderingarna. Det kan i sin tur generera lägre entusiasm och respekt hos de anställda. Att 

förändra en kultur kräver mycket tid och kraft, särskilt i organisationer med stark kultur. 

(Gibson, 2003) 

 

Till skillnad mot Hofstedes (2005) teori kan organisationskulturer analyseras på tre nivåer 

enligt Schein (2004): 

1. Artefakter 

2. Värderingar 

3. Grundläggande underliggande antaganden 

 

Artefakter är beteendemönster och teknologi. Enligt Gibson (2003) är de synliga men inte 

tolkningsbara. Värderingar finns på en medveten nivå medan grundläggande antagande är 

osynliga, de tas för givna och är undermedvetna. Det är dessa antaganden som styr beteenden 

och uppfattningar. 
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2.3 ORGANISATIONSKULTUR OCH STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR 

Detert, Schroeder och Mauriel (2000) har i sin studie sammanställt över 25 välkända 

organisationskulturteorier och urskilt likheter och skillnader. Det visade sig, enligt Detert et 

al. (2000), att samma dimensioner återkommer i flera av teorierna, men under olika namn. 

Vid en kombination av de studerade teorierna uppkommer åtta dimensioner som en 

organisationskultur anses vila på. Detert et al. (2000) studie har fokuserat på normer och 

värderingar, snarare än symboler, ritualer eller artefakter. 

I samma studie har författarna även definierat, utifrån tidigare studier och 

kommentarer från näringslivsexpertis, vilka dimensioner/kulturella värden som är idealiska 

för en TQM-organisation. Resultatet av detta har sedan kopplats till organisationskultur-

dimensionerna som författarna tidigare funnit. (Ibid.) TABELL 1 visar resultatet av denna 

sammankoppling. Det bör klargöras att de åtta dimensionerna, som redovisas i TABELL 1, är 

mycket övergripande och innehåller mycket mer än de redovisade TQM-värderingarna. Det 

innebär att det för vissa TQM-värderingar är svårt att se kopplingen till kulturdimensionerna. 

Källa: Detert et al. 2000 s.855 [Egen översättning] 

 

TABELL 1. TQM kopplat organisationskultur 

De 8 organisationskulturdimensionerna kopplade till värderingar och uppfattningar inom TQM-filosofin 

Organisationskulturdimension TQM-värdering 

Sanning och rationalitet 
Beslutsfattande bör bygga på fakta och en 
vetenskaplig metod. 

Tidsuppfattning och tidshorisont 
Förbättringar kräver ett långsiktigt perspektiv och ett 
strategiskt ledarskap. 

Motivation 
Kvalitetsproblem skapas av dåliga system – inte de 
anställda. Anställda är i sig motiverade att göra ett 
kvalitetsarbete om systemet stödjer detta. 

Stabilitet kontra förändring/innovation/personlig 
utveckling 

Kvalitetsförbättringar är kontinuerliga och oändliga. 
Kvalitet kan förbättras med nuvarande resurser. 

Uppfattningar om arbete, uppgifter och medarbetare 

Huvudsyftet för organisationen är att uppnå resultat 
som intressenterna tycker är viktiga. Resultat uppnås 
genom interna processförbättringar, förebyggande av 
felaktigheter och kundfokus.  

Isolering kontra samarbete 
Samarbete (internt och externt) är nödvändigt för en 
framgångsrik organisation. 

Kontroll, koordination och ansvar 

En delad vision och delade mål är nödvändiga för att 
en organisation ska nå framgång. Alla anställda bör 
vara involverade i beslutsfattandet och i stödjandet 
av visionen. 

Intern och/eller extern fokus 
En organisation bör ha ett kundfokus. Detta ger 
ekonomiska resultat.  
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En utförligare beskrivning av organisationskulturdimensionerna (Ibid.) följer, här uppdelade i 

önskvärda respektive icke önskvärda värderingar, enligt min egen tolkning. 

 

TABELL 2. Egen tolkning av Detert et al. (2000) värderingar för ett effektivt förbättringsarbete 

Organisationskulturdimension Önskvärd värdering Icke önskvärd värdering 

Sanning och rationalitet 
Sanning baseras på fakta. Mätningar 
och data är underlag till 
förbättringar. 

Sanning baseras på 
känsla/uppfattningar. En förbättring 
behöver inte mätas. 

Tidsuppfattning och 
tidshorisont 

Planering och ledarskap baseras på 
långsiktig tidshorisont. Kortsiktiga 
uppoffringar för långsiktig kvalitet. 

Planering och ledarskap baseras på 
kortsiktig tidshorisont. 

Motivation 

Orsaker till problem eftersöks i 
systemet, inte hos anställda. 
Motivationen blir att göra ett bra 
jobb – rädsla för att bli anklagad 
finns ej. 

Orsaker till problem eftersöks hos de 
anställda. 

Stabilitet kontra 
förändring/innovation/ 
personlig utveckling 

Risktagande/innovation – ”vi kan 
alltid göra bättre”.  

Riskundvikande/stabilitet – ”inte 
gunga båten”. 

Uppfattningar om arbete, 
uppgifter och medarbetare 

Balans: resultat- och processintriktat. 
Båda ligger i fokus. 

Poler: resultatinriktat eller 
processinriktat.  

Isolering kontra samarbete 
 Samarbete för beslut, både internt 
och externt. 

Självständigt arbete för beslut, både 
internt och externt. 

Kontroll, koordination och 
ansvar 

Balans: ej helt självbestämmande 
men istället involvering i 
beslutsfattande om verksamhetens 
vision och mål. 

Poler: självbestämmande, spritt 
beslutsfattande och färre regler, eller 
centraliserat beslutsfattande, några 
få styr över regler som påverkar alla. 

Intern och/eller extern fokus 

Extern fokus – jämför sig mot 
konkurrenter och har hela tiden 
fokus på vad intressenter vill. Idéer 
söks även externt. 

Intern fokus – nya idéer söks inom 
organisationen. 
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3 METOD 

Under arbetets gång har förutsättningarna för mitt arbete förändrats, då tanken från början var 

att göra en jämförande organisationskulturstudie mellan Vägverket och Clarion Hotel. 

Enkätunderökningen utfördes i båda organisationerna men svarsfrekvensen från Clarion Hotel 

blev alltför låg för att resultatet skulle kunna användas. På grund av detta kan motivationen av 

valet av metod ibland vara påverkat av den ursprungliga idén. 

Clarion Hotel valdes ut för studien som förebild inom förbättringsarbete efter samtal 

med Louise Östberg, förbättringskonsult, som har författat skriften Sätt kreativiteten i system 

(Östberg, 1999) och just arbetat med svenska företag och deras förbättringssystem.  

 

3.1 MÖJLIGA METODER  

KVALITATIV/KVANTITATIV METOD 

Det finns flera metoder för genomförandet av studien. En metod som enligt Bell (2000) passar 

bra för forskare som arbetar enskilt är att genomföra en fallstudie. Fördelen är att det genom 

denna metod går att enskilt studera ett problem på djupet. Nackdelen, skriver Bell, är att det i 

många fall kan vara svårt att avgränsa studien i tid om det handlar om exempelvis en studie av 

en process eller ett beslut vars början och slut kan vara svårdefinierat.  

En annan aspekt när det gäller val av metod är huruvida ett kvantitativt eller 

kvalitativt angreppssätt ska användas. Kvantitativt handlar om siffror eller uttryck som 

”längre, fler eller mer” (Trost, 2007) medan i en kvalitativ studie undviker man helt att 

använda sådana begrepp. Detta är en förenkling av verkligheten, då studier sällan kan 

klassificeras som helt kvantitativ eller kvalitativ. Här ska forskaren vara medveten om att en 

hel studie kan ha ambitionen att vara det ena eller det andra, men även delarna i studien kan 

angripas med olika metoder. Datainsamling, analys/bearbetning samt tolkning kan vara 

antingen kvantitativa eller kvalitativa (Ibid.), och forskaren kan använda en kombination av 

metoder för att bäst uppnå sitt syfte. Trost (2007 s.23) ger en förenklad beskrivning:  

Om frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt, då skall man göra 

en kvantitativ studie. Om frågeställningen däremot gäller att förstå eller att hitta 

mönster så skall man göra en kvalitativ studie. 

             

Inom de olika kategorierna finns sedan olika verktyg för datainsamling, exempelvis 

strukturerade/semistrukturerade/öppna intervjuer respektive enkätundersökningar. En 
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enkätundersökning faller ofta under kategorin kvantitativ datainsamlingsmetod, men även här 

kan det bli fråga om kvalitativa frågor med kvalitativ tolkning, eller en kombination. 

Strukturerade/semistrukturerade/öppna intervjuer faller istället ofta under den kvalitativa 

kategorin, men här kan det också bli aktuellt med kvantitativa tolkningar. I en strukturerad 

intervju är frågorna i förväg formulerade exakt, och respondenten har inte samma möjlighet 

att svara utsvävande. Fördelen med detta är att svaren blir jämförbara på ett helt annat sätt än 

vid öppna intervjuer, vilket kan ses som en mer kvantitativ tolkningsmetod. 

3.2 VAL AV METOD 

Ansatsen för denna studie är deduktiv, det vill säga utgångspunkten är att pröva en hypotes 

utifrån befintlig teori. Denna ansats har valts eftersom syftet inte är att skapa ny teori utan att 

använda befintlig teori för att svara på ett antal frågeställningar.  

En fallstudie har utförts eftersom studien just syftar till att få förståelse för en 

avgränsad aspekt (arbetssätt och organisationskultur inom de två tjänstebaserade 

verksamheterna) av ett problem (svårigheten att uppnå ständig förbättring i organisationer). 

Fallstudien ger möjlighet att granska ett problem på närmre håll, vilket är nödvändigt för att få 

en tydlig bild av organisationskultur och arbetssätt i de två verksamheterna. När det gäller 

valet av kvalitativ respektive kvantitativ metod har en kombination av dessa använts. 

Kombinationen ger en vidare bild än om endast en metod används genom hela studien. 

 

ATT MÄTA ORGANISATIONSKULTURER 

Då Schein (2004) hävdar att det krävs en djupare förståelse för en organisation för att kunna 

se de grundläggande antaganden som ligger till grund för värderingarna hos medlemmarna, 

kritiserar Schein Hofstedes sätt att mäta organisationskultur genom enkäter. Fördelarna med 

en kvalitativ metod kan dock utarmas av problematiken vid analys då resultaten av en 

komplex interaktiv studie inte är jämförbara på samma sätt som kvantitativ data (Xenikou och 

Furnham, 1996 s.3). Det är för kulturstudier mer fördelaktigt att genomföra en jämförande 

studie för att kunna uttala sig om förhållanden mellan olika organisationer eller enheter inom 

en organisation – och för detta lämpar sig, enligt Xenikou och Furnham (1996), ett 

kvantitativt tillvägagångssätt.  

Vid studier av organisationskultur är det inte ovanligt, och därmed även fördelaktigt, 

att använda en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod. (Hofstede, 2005; Xenikou 

och Furnham, 1996) Viktigt att betänka vid kulturstudier är variabler som korrelerar med hur 
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anställda uppfattar kulturen. Enligt Xenikou och Furnham (1996) är dessa: ålder, hierarkisk 

nivå och antal anställningsår i organisationen.  

 

DATAINSAMLING 

Metod vid litteratursökning har varit att i välkända databaser, Blackwell Synergy, EBSCO, 

Google Scholar, och Web of Science, söka efter ord, ordkombinationer och fraser med 

anknytning till ständig förbättring och organisationskultur, nämligen: 

 Continuous Improvement 

 Service 

 Service organizations 

 TQM 

 TQS 

 Critical success factors 

 Public sector 

 Public service 

 Organizational culture 

 

Artiklar har även hittats genom funna artiklars referenslistor. Alla vetenskapliga artiklar som 

publicerats och som använts som referenser i denna studie har återfunnits i tidskrifter som 

granskats enligt ”peer review”, det vill säga, oberoende forskare har anonymt granskat 

artiklarna före publicering.  

 

För att studera Vägverkets organisationskultur har Detert et al. (2000) sammanställda 

dimensioner för organisationskultur använts. Denna metod valdes på grund av att Detert et al. 

(2000) på ett genomgående och strukturerat vis har sammanställt många olika 

organisationsteorier, vilket är en fördel då det finns flera att välja mellan. De har dessutom på 

ett lämpligt sätt, för studien, kopplat kulturdimensionerna till framgångsfaktorer för 

förbättringsarbete. Enkätfrågor har formulerats utifrån dimensionerna i Deterts et al. (2000) 

studie. Enligt Hofstede (2005 s.309) är ”Processinriktad kontra resultatinriktad” en 

sedvanedimension och inte en värderingsdimension. Därav har jag valt att inte undersöka 

denna dimension i enkäten, utan istället ta upp dimensionen i den kvalitativa studien. 

Frågorna har formulerats med hänsyn till Hofstedes (2005) kulturteori och beskrivningar av 

författarens värderingsstudier, samt med hänsyn till de råd som återfinns i Trosts Enkätboken 
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(2007). Enkäten återfinns i bilaga 1 och kopplingen mellan dimensionerna och enkätfrågorna 

visas i TABELL 3. 

 

TABELL 3. Enkätfrågor kopplade till organisationskulturdimensionerna 

Organisationskulturdimension Enkätfråga 

Sanning och rationalitet 1 a-e 

Tidsuppfattning och tidshorisont 2 b, 2 f-i, 3c, 5a 

Motivation 2 a-e 

Stabilitet kontra förändring/innovation/personlig 
utveckling 

2 f-i 

Uppfattningar om arbete, uppgifter och medarbetare - 

Isolering kontra samarbete 3 a-i 

Kontroll, koordination och ansvar 4 a-g 

Intern och/eller extern fokus 5 a-b 

 

Varje huvudfråga avslutas med en fråga vars syfte är att sålla bort de svar där respondenten 

vet att denne har avvikande värderingar jämfört med större delen av organisationens 

medlemmar. Enkäten avslutas även med möjligheten att ge kommentarer på enkäten eller 

frågorna, för att undvika frustration hos respondenter och för att få in eventuella förklaringar 

till svar. 

Vid analys av enkätsvaren kommer Vägverkets organisationskultur att framträda, och 

resultatet kommer att jämföras med idealet som Detert et al. (2000) beskriver det.  

 

URVAL FÖR ENKÄTSTUDIE 

På Vägverket är det ca 3300 anställda som berörs av förbättringssystemet. Urvalet för 

enkätundersökningen är ca 6 procent – 213 personer. För att resultatet av enkäten ska kunna 

generaliseras till hela Vägverket krävs ett urval som är tillräckligt stort samt är representativt 

för hela organisationen med tanke på kön, ålder, placering i organisationen och befattning. I 

urvalet för Vägverket uppfylls denna representativitet när det gäller placering i organisationen 

och befattning (se TABELL 6). Verket har 13 enheter och urvalet är spritt med en ungefärlig 

procentsats relativt antalet anställda på varje enhet. Vad gäller befattning representeras urvalet 

av både chefer och icke-chefer, dock inte med helt relativ procentsats. När det gäller kön och 

ålder har urvalet endast gällt en spridning, på grund av att jag inte har haft tillgång den 

informationen. Enkäten har spridits i elektronisk form via e-post, respondenterna fick fem 

arbetsdagar på sig att svara på enkäten, och en påminnelse skickades ut när två dagar återstod. 
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Svaren skickades direkt till mig, vilket försäkrar respondenternas anonymitet gentemot sin 

arbetsgivare.  

 

För att svara på frågeställningen om hur Vägverket och Clarion arbetar med ständiga 

förbättringar har semistrukturerade intervjuer genomförts. Frågorna är baserade på de 

framgångsfaktorer som tidigare studier och teori, som denna studie baseras på, visat. Dessa 

sammanfattas i TABELL 4, kopplade till intervjufrågorna. 

För intervjuerna har en person som har arbetat med att utforma förbättringssystemet 

på respektive organisation valts ut, samt tre övriga anställda för verifiering. På Clarion Hotel 

innebar det projektledaren för förbättringsarbetet, Ulrika Rosén, och på Vägverket innebar det 

samordnare för verkets ledningssystem, Lotta Lövgren. De övriga informanterna fick jag 

kontakt med genom hotellchefen på Clarion Stockholm, samt en anställd på Vägverket. De 

hjälpte till att hitta tre personer med olika arbetsuppgifter, men som inte arbetat med 

förbättringssystemet direkt utan endast i förbättringssystemet. På Vägverket var dessa en 

manlig projektledare, en kvinnlig avdelningschef samt en kvinnlig kundansvarig. På Clarion 

Hotel var dessa en kvinnlig hotellchef, en kvinnlig receptionist samt en kvinnlig bartender. 

Detta urval gjordes för att de verifierande informanterna skulle om möjligt ha ett annat 

perspektiv än de två huvudinformanterna. Intervjuerna gjordes på plats på respektive 

organisation, det vill säga neutral mark för intervjuobjektet, för att undvika att svaren skulle 

påverkas av osäkerhet kring situationen. Dock genomfördes två av intervjuerna med de 

verifierande informanterna över telefon, på informanternas begäran. De två huvudintervjuerna 

tog ca 1 timme var och där användes ljudupptagning, som skulle fungera som hjälp vid 

utskrivning av intervjuerna. De övriga intervjuerna tog mellan 20-30 minuter, och där 

användes inte ljudupptagning då intervjuerna ansågs vara tillräckligt korta för att all viktig 

information skulle kunna antecknas under intervjuns gång.  
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TABELL 4. Intervjufrågor kopplade till framgångsfaktorer i litteraturen 

Framgångsfaktor Författare Intervjufråga 

Ledningens stöd och engagemang 
Fryer et al.; Sureshchandar et al.; Sörqvist, 
2004; Terziovski et al.; Tsang och Antony 

6a-b, 7b 

Kundfokus/kundkännedom  
Detert et al.; Dewhurst; Fryer et al.; 
Sureshchandar et al.; Sörqvist, 2004; 
Terziovski et al.; Tsang och Antony  

14 

Anställdas deltagande och engagemang 
Sureshchandar et al.; Sörqvist, 2004; 
Terziovski et al.; Tsang och Antony 

4g-h, 9b, f, g  

Strukturerad mätning, kontroll/uppföljning 
och rapportering av genomförda 
förbättringar 

Detert et al.; Fryer et al.; Terziovski et al.; 
Tsang och Antony 

4a-f 

Kunskap och acceptans för organisationens 
strategiska riktning hos alla involverade 

Detert et al.; Fryer et al.; Terziovski et al. 8f-g 

Samarbete (internt och externt) 
Detert et al.; Fryer et al.; Terziovski et al.; 
Tsang och Antony 

13a-c 

Platt organisation 
Fryer et al.; Sureshchandar et al.; Terziovski 
et al. (Detert et al.) 

8a-c, 8e 

Utbildning (förbättringsarbete och -system, 
strategisk riktning, vision och mål) 

Fryer et al.; Sureshchandar et al.; Sörqvist, 
2004; Tsang och Antony 

3, 9c, e, h, 

10a-b, 17, 18 

Kommunikation Fryer et al.; Tsang och Antony 8f-g, 9c, f 

Prestandajämförelser 
Detert et al..; Sureshchandar et al.; Tsang 
och Antony 

13b 

 

TABELL 5. Ytterligare framgångsfaktorer enligt Detert et al. (2000) 

Framgångsfaktorer enligt Detert et al.  Författare Fråga 

Problem orsakas av systemet inte av de anställda Detert et al.; Terziovski et al. 9h 

Innovation och risktagande Detert et al. 2a, 9a, c, f, h, 10 b 

Balans mellan process- och resultatfokus Detert et al. 11, 12 

 

3.3 KRITISK GRANSKNING AV METOD 

 

RELIABILITET OCH VALIDITET 

Reliabilitet är huruvida tillvägagångssättet vid datainsamlingen är tillförlitligt på så sätt att en 

upprepning av det valda tillvägagångssättet skulle ge samma resultat igen. Validitet ”är ett 

mått på om en viss fråga mäter eller beskriver det man vill att den ska mäta eller beskriva”. 

(Bell, 2000 s.89) Validitet och reliabilitet hänger ihop på så sätt att ett icke tillförlitligt 

tillvägagångssätt vid datainsamling ger att validiteten är låg. Däremot ger inte ett reliabelt 

tillvägagångssätt nödvändigtvis en hög validitet. (Ibid.) 

Vad gäller metoden för insamling av data till studien av organisationskulturen på 

Vägverket finns en problematik med reliabiliteten. I och med att respondenterna har haft 
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möjlighet att fylla i enkäten under ett flertal dagar, samt att respondenterna befunnit sig 

utspritt över landet på olika kontor, har omständigheterna kring situationen under vilken 

ifyllnaden av formuläret genomfördes inte kunnat kontrolleras. Det innebär att om 

undersökningen skulle upprepas är de omöjligt att skapa samma omständigheter, och det finns 

därmed en risk att omständigheterna då skulle vara annorlunda och påverka respondenternas 

svar. Sinnesstämningen hos respondenten kan även den påverka resultatet, och detta är förstås 

inte möjligt att kontrollera i någon högre grad, vilket sänker reliabiliteten. Däremot är 

formuläret i sig möjligt att använda vid en upprepning av undersökningen, med andra ord är 

reliabiliteten mycket hög för denna. 

Reliabiliteten av de semistrukturerade intervjuerna är mer komplicerat. Även här 

finns problematik med omständigheterna under vilka intervjuerna genomfördes. Eftersom 

intervjuerna genomfördes på neutral mark för intervjuobjektet innebar det även att platsen var 

okänd för mig som intervjuare. Det medförde att platsen för intervjuerna i hög grad fick 

bestämmas och påverkas av intervjuobjekten och de yttre omständigheterna. Det medförde att 

alla intervjuer genomfördes på olika platser, och omständigheterna kring dessa skiljde sig i 

hög grad åt mellan Vägverket och Clarion Hotel. På Vägverket var miljöerna lugna och 

intervjuerna genomfördes inne på enskilda rum, utom de två som genomfördes över telefon. 

Intervjuerna på Clarion Hotel genomfördes i de allmänna utrymmena vilket innebar sorl och 

rörelse. Detta uppfattades dock inte som så störande att intervjuerna inte kunde genomföras på 

ett bra sätt – varken av intervjupersonerna eller av mig personligen. På grund av de olika 

omständigheterna kring intervjuerna finns en svårighet att återskapa samma situationer – 

vilket kan påverka resultatet vid en upprepning av undersökningen. Ett annat problem är att de 

semistrukturerade intervjuerna innebar att frågorna inte ställdes i någon exakt form eller 

ordning, utan utgick ifrån frågorna i bilaga 3 men formulerades utifrån situationen. Denna 

form av intervjuteknik ger mycket låg reliabilitet eftersom det är omöjligt att formulera sig på 

ett exakt likadant sätt och ordning vid en upprepning.  

Validiteten för undersökningen av organisationskulturen bör diskuteras. Eftersom det 

skett en avvägning mellan att ha en stor mängd frågor, som kan öka validiteten, och ett kort 

och hanterligt formulär, som kan öka svarsfrekvensen, är antalet frågor som ska mäta varje 

kulturdimension begränsat. Frågan är då om det är möjligt att mäta en dimension av 

organisationskulturen med hjälp av endast några få frågor? Hur väljer man vilka frågor och 

svar som indikerar eller visar på en viss kultur? Och har dessa frågor sedan formulerats 

optimalt? Dessa frågor är mycket komplexa. Det finns flera författare som hävdar att det är 
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svårt att mäta en kultur endast baserat på en enkät. För det första hävdar Schein (2004) att det 

på så sätt inte går att komma tillräckligt djupt, att en enkätundersökning inte får fram de 

grundläggande antagandena som finns i vårt undermedvetna. Det finns också ett problem med 

att svaren redan är förbestämda, och så är även tolkningarna av vad som är ett önskvärt svar 

och ett icke önskvärt svar. Hofstede (2005) som själv använder enkäter för att studera 

organisationskultur, använder inte fler än tre frågor per kulturdimension för att få svar på 

respondenternas värderingar. Av detta kan hävdas att det finns en viss mån av validitet, men 

Hofstedes kunskaper om och erfarenheter av enkäter och kulturstudier går förstås inte att 

jämföra med mina, vilket betyder att hans förmåga att mäta en kultur med få frågor inte 

behöver gälla även mig.  

Eftersom jag är nybörjare när det gäller att skapa enkäter och enkätfrågor finns 

förmodligen mycket mer att önska av valet och formuleringen av frågorna. Försök till att 

finna redan beprövade organisationskulturfrågor, från bland annat Geert Hofstede, gav inga 

resultat. Jag har dock tagit del av och till viss del använt mig av en enkät från en tidigare 

organisationskulturstudie på två svenska sjukhus (Hansson och Lindholm, 2007). Mycket tid 

och tankeverksamhet har ägnats åt val och formuleringar av frågorna på formuläret, och dessa 

har ”bollats” med utomstående samt kontrollerats av både akademisk handledare och 

handledare på Vägverket. På grund av detta finns en validitet i att undersöka kulturen på 

Vägverket. 

Validiteten av intervjuerna är även den viktig att diskutera. Även här har en stor 

mängd frågor vägts mot tidseffektiva intervjuer, vilket har resulterat i valet av att begränsa 

antalet frågor till förmån för möjligheten att få alla intervjuobjekt att ställa upp på en inte allt 

för lång intervju. Detta har dock även begränsat validiteten av undersökningen eftersom flera 

framgångsfaktorer i förbättringsarbetet endast kontrolleras mot en eller ett fåtal frågor. Detta 

gör att intervjuresultaten bör tolkas som indikationer på hur verkligheten ser ut. En sådan 

tolkning är även lämplig med tanke på det fåtal intervjuer som genomförts. Intervjufrågorna 

har även de ”bollats” med utomstående för att eventuella tolkningsproblem eller 

felformuleringar ska elimineras. Eftersom intervjufrågorna varit desamma ursprungligen men 

inte ställts på exakt likadant vis till de olika intervjuobjekten påverkas även jämförbarheten 

negativt. 
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ALTERNATIV METOD 

Utöver enkätundersökning för att mäta organisationskulturen på Vägverket har även andra 

metoder funderats över, eftersom bland annat Schein (2004) anser att denna metod är mycket 

begränsad. Författaren skriver att deltagande observation är en bra metod för att på djupet 

studera och urskilja en organisationskultur. Det innebär att man under en längre period 

befinner sig i kulturen och studerar den på nära håll, genom att exempelvis närvara på möten 

och ständigt observera interaktionen mellan organisationens medlemmar. Denna metod valdes 

bort till förmån för enkätundersökningen på grund av tidsaspekten, möjligheten att genomföra 

deltagande observation, samt på grund av att Hofstede (2005) alltid använder 

enkätundersökningar. Workshops har även varit uppe på agendan, vilket skulle ha betytt att en 

större grupp skulle ha samlats för att genomföra olika övningar tillsammans. Utifrån detta 

hade det då kunnat vara möjligt att urskilja olika värderingar. Anledningen till att denna 

metod avfärdades är att det skulle krävas en ohanterligt stor grupp, och mycket arbete för att 

få ihop denna grupp, för att resultatet skulle bli lika representativt som en enkätundersökning.  

Vid analys av kvantitativ data är det inte ovanligt att även analysera samband mellan 

olika variabler. Det finns flera metoder för detta, exempelvis korrelationsanalys, faktoranalys 

och multipel regression. Alla dessa metoder syftar till att beräkna samband och kunna dra 

slutsatser om hur olika variabler påverkar varandra. (DePoy och Gitlin, 1999) Att genomföra 

dessa analyser kräver en djupare kunskap i statistiska metoder, vilket jag saknar. Valet föll 

därför på att bortse från att analysera samband i min kvantitativa data och endast ta fram 

statistik för varje enskild fråga. Förståelsen för resultatet hade genom en analys av samband 

kunnat bli djupare och mer objektiv, anser jag, då det möjligen hade framträtt information om 

signifikanta samband mellan värderingar och enskilda grupper.   
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4 RESULTAT 

4.1 RESULTAT OCH ANALYS AV ORGANISATIONSKULTURSTUDIEN PÅ 

VÄGVERKET 

Här följer en sammanfattning av de viktigaste resultaten från enkätundersökningen. Resultatet 

av undersökningen då alla svarande medräknas jämfört med resultatet då de som svarat att de 

tror att de har en avvikande åsikt har filtrerats bort är marginell. Dock finns en skillnad, varför 

det är det senare resultatet som har använts vid tolkning och analys av undersökningen. Det 

innebär att mellan 1 och 5 respondenter har sållats bort beroende på frågekategori. Alla 

resultat från enkätundersökningen kan ses i diagramform fråga för fråga i BILAGA 2. 

TABELL 6. Svarsfrekvens Vägverket 

Enhet 
Antal 
anställda* 

Antal anställda 
i urvalet* 

Antal 
svarande* 

Andel svar 

Generaldirektören (GD) 21 0,6 % 3  1,4 % 3  2,5 % 100 % 

Huvudkontoret (HK) 102 3 % 24  11 % 15  13 % 63 % 

Samhälle och trafik (S) 356 10 % 28  13 % 14  12 % 50 % 

Vägverket support (VS) 418 12 % 17  8 % 11  9 % 65 % 

Förarenheten (FE) 403 12 % 28  13 % 12  10 % 43 % 

Trafikregistret (TR) 470 14 % 16  7 % 8  7 % 50 % 

Region Norr (VN) 164 5 % 14  7 % 6  5 % 43 % 

Region Mitt VM) 225 7 % 18  8 % 8  7 % 44 % 

Region Mälardalen 
(VMN) 

197 6 % 12  6 % 8  7 % 67 % 

Region Stockholm (VST) 272 8 % 15  7 % 10  8 % 67 % 

Region Sydöst (VSÖ) 218 6 % 12  6 % 7  6 % 58 % 

Region Skåne (VSK) 148 4 % 12  6 % 8  7 % 67 % 

Region Väst (VVÄ) 390 11 % 14  7 % 8  7 % 57 % 

Totalt 3384 100 % 
213 
6 %** 

100 % 
118 
3 %**  

100 % 55 

*I absoluta tal och i procent av totala antalet i respektive kategori (avrundat till heltal) 

**Andel av totala antalet anställda (3384), avrundat till heltal 

 

BORTFALLSANALYS 

Det totala bortfallet för enkätundersökningen är 45 procent, avrundat till heltal. Detta är helt 

normalt då man kan räkna med svarsfrekvenser mellan 50 och 75 procent, och än mindre när 
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det gäller elektroniska enkäter, enligt Trost (2007). Svarsfrekvens per enhet, som har bedömts 

vara en viktig faktor för representativiteten, skiljer sig marginellt mot urvalet (TABELL 6). 

Bortfallet har med andra ord inte försämrat representativiteten i det fallet, däremot innebär 

bortfallet i sig färre data att basera analysen på. Dock bör det konstateras att urvalet redan från 

början är något felfördelat mellan enheterna; främst gäller det Huvudkontoret som är något 

överrepresenterat medan Trafikregistret är något underrepresenterat. Trots denna över- 

respektive underrepresentation har bedömningen gjorts att materialet går att använda, med 

detta i åtanke. När det gäller befattning, som även det anses vara en viktig faktor för 

representativiteten, har svarsfrekvensen från chefer varit högre än för övriga anställda på flera 

enheter, och högst överrepresentation av chefer i svaren syns på Förarenheten, Trafikregistret 

och Region Norr. Samtidigt finns en underrepresentation av chefer i svaren från främst 

Region Mälardalen, Region Stockholm och Region Sydöst. Även här måste det konstateras att 

det redan i urvalet finns en skevhet i representativiteten. På flertalet enheter har en större 

andel chefer fått enkäten än vad som kan räknas som representativt mot antalet anställda.  

TABELL 7 visar hur stor andel av svaren som kommer från chefer, jämfört med hur 

stor andel av de anställda som är chefer. Svaren från Huvudkontoret är överrepresenterat av 

chefer, medan andelen svar från 

chefer på Region Stockholm är 

på en mer likvärdig nivå än vad 

andelen i urvalet är. Bortfallet 

har för vissa enheter lett till att 

skillnaden mellan andel chefer 

totalt och andel chefer i svaren 

har ökat, medan för vissa 

enheter har denna redan tidigare 

skillnad i urvalet jämnats ut av 

bortfallet. Det vill säga, 

bortfallet har haft både negativa 

och positiva effekter på 

resultatet, varav bortfallet i stort 

kan ses som av mindre betydelse 

för resultatet av enkät-

undersökningen. 

TABELL 7. Andel svarande chefer mot andel chefer totalt 

Enhet 
Andel svarande 
chefer av antalet 
svarande totalt 

Andel chefer i 
urvalet av antalet 
anställda i urvalet 

Andel chefer av 
antalet anställda 

(GD) Uppgift saknas Uppgift saknas Uppgift saknas 

(HK) 40 % 6/15 37 % 9/24 9 % 9/102 

(S) 7 % 1/14 7 % 2/28 6 % 22/356  

(VS) 9 % 1/11 4 % 1/27 8 % 33/418  

(FE) 25 % 3/12 11 % 3/28 11 % 44/403  

(TR) 37 % 3/8 19 % 3/16 8 % 38/470  

(VN) 33 % 2/6 21 % 3/14 7 % 11/164  

(VM) 12 % 1/8 17 % 3/18 10 % 23/225  

(VMN) 0 % 0/8 25 % 3/12 10 % 19/197  

(VST) 10 % 1/10 20 % 3/15 7 % 18/272  

(VSÖ) 14 % 1/7 25 % 3/12 5 % 11/218  

(VSK) 25 % 2/8 25 % 3/12 5 % 8/148 

(VVÄ) 12 % 1/8 14 % 2/14 4 % 14/390 

Totalt 20 % 23/118        17 % 37/213 7 % 250/3384   
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Vad gäller spridningen i kön och ålder har bortfallet inte haft någon negativ 

påverkan. Spridningen i kön hos de svarande är 45 procent kvinnor och 55 procent män, vilket 

kan anses som en lämplig spridning då statistik på andel kvinnor och män på verket inte 

kunnat inhämtas av författaren. Medelåldern hos de svarande är 48,5 år, medianen, det vill 

säga den ålder som är i mitten av alla svarandes åldrar är 50 år, och standardavvikelsen från 

medelåldern är 10,8 år. Detta resultat är rimligt då medelåldern på vägverket är relativt hög.  

På grund av avsaknad av statistik gällande Generaldirektörens enhet kan inga andelar 

beräknas. Då det arbetar 21 personer på enheten och av cheferna har 1 person fått enkäten och 

svarat finns risken att resultatet för just denna enhet inte är helt representativ med tanke på 

andel chefer respektive övriga anställda. Dock gör jag antagandet att det totala resultatet av 

enkäten blir mer representativt om resultatet från Generaldirektörens enhet medräknas trots än 

om enhetens svar tas bort. Vad gäller de övriga enheterna finns en stark överrepresentation av 

chefer i svaren från flera enheter, varför detta är en viktig faktor att ta hänsyn till vid analys av 

resultaten, då den kan påverka validiteten. En annan faktor att ta hänsyn till är 

underrepresentationen av Trafikregistret och överrepresentationen av Huvudkontoret i andel 

svar. Det är mycket svårt att analysera vilken effekt dessa skevheter kan ha för resultatet. Det 

kan dock konstateras att fördelningen i andelen svar mellan de olika enheterna är relativt 

jämn, vilket bör vara en viktigare faktor än en helt och hållet representativ fördelning mellan 

enheterna, eftersom värderingarna i alla enheter då har belysts.  

Undersökningen hade inget partiellt bortfall, det vill säga, alla mottagna formulär var 

ifyllda i sin helhet.  

 

KULTURDIMENSION: SANNING OCH RATIONALITET 

Den önskvärda värderingen enligt Detert et al. (2000) är att det som anses som sanning för 

organisationen och dess anställda baseras på fakta, och fakta tas fram genom mätningar. 

Resultatet av enkätundersökningen visar att majoriteten av de svarande på Vägverket, hela 64 

procent, anser att det är nödvändigt att lägga resurser på att mäta hur verksamheten fungerar. 

Majoriteten blir ännu starkare om man även räknar med de som har svarat att det är 

nödvändigt ibland, närmare bestämt 93 procent. Se FIGUR 1. Vad gäller fråga 1d (se FIGUR 

2), huruvida de svarande ansåg att en mätning skulle ge mer information än de redan hade, 

bör svaren tolkas med försiktighet. Endast 33 procent svarade ”ja” på den frågan, medan 46 

procent svarade ”ibland”. Svaren på denna fråga bör tolkas med försiktighet på grund av att 

själva frågan i sig kan ha tolkats olika av de svarande. På Vägverket utförs redan sådana 
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mätningar, vilket kan vara bakgrunden 

till att majoriteten anser att mätningar 

endast ibland kan tillföra mer 

information än de redan hade (från 

tidigare mätningar). Av resultatet av 

frågan kan dock urskiljas en tydlig 

majoritet hos ”ja”-svararna jämfört med 

”nej”-svararna. Tas även hänsyn till att 

möjligheten finns att de som svarat 

”ibland” på frågan, skulle ha svarat ”ja” 

om tidigare mätningar inte hade utförts, 

kan en tydligare majoritet urskiljas.  

Övriga frågor visar även att 67 

procent av de svarande anser att de har en 

god uppfattning om hur verksamheten på 

deras enhet fungerar, och 68 procent 

anser att deras bild av hur funktionen är stämmer väl eller mycket väl överens med 

verkligheten. Detta ger inget svar på hur väl de tycker att verksamheten fungerar men det 

visar att medvetenheten om verksamhetens resultat finns hos en majoritet och att 

kommunikationen kring detta fungerar.  Få ansåg att de inte hade en god uppfattning av 

verksamhetens funktionalitet på enhetsnivå, 3 procent, men det bör poängteras att 30 procent 

ansåg att deras uppfattning om enhetens funktionalitet var ”sådär”, vilket kan tolkas som 

varken bra eller dålig. Det innebär att en tredjedel av de anställda inte har en fullgod bild av 

hur verksamheten fungerar.  

Sammanfattningsvis visar resultatet att det finns en relativt tydlig kultur av att basera 

sanning på fakta från mätningar.  

 

KULTURDIMENSION: MOTIVATION 

Den önskvärda värderingen enligt Detert et al. (2000) är att alla vill göra ett bra jobb, och 

uppstår problem är det snarare systemet det är fel på än den anställda. Endast 19 procent av de 

svarande tycker att det är viktigt att utreda vem som har orsakat ett problem när ett sådant 

uppstår, medan 79 procent anser att det är viktigt att utreda vad som har orsakat problemet. 

Ytterligare 18 procent håller i stort sett med om detta – det vill säga totalt 97 procent håller 

FIGUR 1 
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med eller håller med i stort sett om påståendet. Dock har nästan en femtedel av 

respondenterna svarat att de både tycker att det är viktigt att utreda vem och vad som har 

orsakat ett problem. Andelen som har svarat att de delvis eller inte alls håller med om att det 

är viktigt att utreda vem som har orsakat ett problem - och har svarat att de håller med 

fullständigt eller i stor sett om att det är viktigt att utreda vad som har orsakat ett problem är 

78 procent. Det är sådana värderingar som anses vara bra för en organisation som arbetar med 

kvalitet och förbättringar.  

När det gäller vad man anser att en avvikelse beror på har detta undersökts genom 

frågorna 2c, 2d och 2e. De ställdes som separata frågor trots att syftet med frågorna var att ta 

reda på vad de svarande i första hand tycker att en avvikelse beror på. Detta hade med fördel 

kunnat utredas genom en gemensam fråga där svaranden hade fått välja ett av tre alternativ; 

beror en avvikelse oftast i första hand på otydliga arbetsrutiner, anställds fel, eller annan 

orsak? En sådan fråga hade både varit enklare för de svarande att ta ställning till än tre 

separata frågor som hänger ihop, och det hade varit enklare att tolka svaren. Som frågorna 

ställdes i enkäten har de svarande haft möjlighet att svara att det oftast i första hand beror på 

alla tre faktorerna och även motsatsen, att det oftast i första hand inte beror på någon av 

faktorerna – därmed inte heller på annan orsak. Båda dessa svar är mycket svårtolkade när det 

handlar om en rangordning. Vid en samtolkning av resultaten för de tre frågorna visas 

följande resultat (se FIGUR 3). En majoritet har svarat på frågorna utan att välja endast en 

orsak eller någon alls. Kategori ”övriga svar” innehåller alltså alla som har svarat att en 

avvikelse oftast i första hand beror på mer än 

en faktor, de som har svarat att de inte vet, 

samt de som har svarat ”varken eller” (vid en 

samtolkning av de tre frågornas resultat). 

Med tidigare föreslagen frågeformulering 

hade detta resultat inte varit möjligt, vilket 

hade varit önskvärt då detta resultat är mer 

svårtolkat. Resultatet i sig, med fokus på de 

som har svarat att det endast är en faktor som 

oftast i första hand är orsak till en avvikelse, 

visar att rutiner anses vara den främsta orsaken till avvikelser, inte de anställda.  

FIGUR 3 
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Sammanfattningsvis tyder resultaten på, även när mindre vikt läggs på det senare 

resultatet, en klar kultur av att eftersöka problem i systemet snarare än hos de anställda, vilket 

är i enighet med en önskvärd kultur för förbättringsarbete. 

 

KULTURDIMENSION: STABILITET KONTRA FÖRÄNDRING/INNOVATION/PERSONLIG UTVECKLING 

Den önskvärda värderingen enligt Detert et al. (2000) är att utgå från att det alltid går att 

förbättra en verksamhet – och innovation och risktagande är en förutsättning. En stor 

majoritet, 83 procent, anser att fel och brister som uppstår i arbetet ska påtalas till närmaste 

chef, och hela 98 procent anser att man ska vara uppmärksam på fel och brister som uppstår i 

arbetet. Att det finns en viss skillnad i den positiva svarsandelen mellan dessa frågor, kan till 

viss del bero på att det i den första frågeställningen uttryckligen frågas efter att påtala fel till 

sin närmaste chef. Möjligheten finns att en del av de 17 procent som har angivit något av de 

andra svarsalternativen i den första frågan än att de ”håller med fullständigt” eller ”i stort 

sett”, även de håller med om att man ska påtala fel och brister, men kanske inte i första hand 

till närmaste chef. Huruvida detta stämmer eller inte har egentligen ingen större betydelse för 

analysen av kulturen, som tydligt via dessa resultat visar att det finns en stark kultur av att 

vara uppmärksam på och påtala fel och brister som uppstår. 

En tydlig majoritet tycker även att det är viktigt att utveckla sina egna arbetsmetoder, 

96 procent, men när det gäller att ta risker för att förbättra något är värderingarna mer spridda 

(FIGUR 5). Här ska poängteras att frågan är felformulerad eftersom det uttryckligen står 

”företag” och ”företagsregler”, trots 

att frågan har ställts till anställda på 

en myndighet. Trots detta har alla 

som fyllt i formuläret även svarat på 

denna fråga, och endast en 

respondent har kommenterat felet 

och tolkningsproblemet. Utifrån 

detta utgår jag från att frågans 

innebörd har tolkats av de 

myndighetsanställda så att det passar deras organisation, och att de svarat utifrån sin egen 

tolkning. Jag ser alltså inget problem i att använda resultaten från denna fråga. Endast en dryg 

tiondel anser att man kan göra undantag från ”företagsregler” om det ligger i ”företagets” 

intresse, och ytterligare 18 procent anser delvis att man kan göra det. Majoriteten håller dock 

FIGUR 5 
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med fullständigt eller i stort sett om att ”företagsreglerna” alltid ska följas, vilket tyder på en 

kultur när det gäller risktagande som inte ligger i linje med det önskvärda, enligt Detert et al. 

(2000).  

 

KULTURDIMENSION: ISOLERING KONTRA SAMARBETE 

Den önskvärda kulturen enligt Detert et al. (2000) är att de anställda samarbetar med 

varandra, över gränser, framför allt när det gäller beslutstagande. Detta gäller även 

organisationens förhållningssätt till andra organisationer. Samarbete gynnar innovation.  

I enkätundersökningen svarade nästan alla respondenter, 96 procent, att de vill ha ett 

omfattande samarbete med kollegor, och nära tre fjärdedelar svarade att de oftast föredrar 

samarbete före enskilt arbete. När det gäller att fatta beslut vill 45 procent fatta beslut i grupp 

medan cirka en tredjedel föredrar att fatta beslut enskilt. Ett liknande resultat hade väntats av 

frågan om respondenterna anser att beslut 

blir bättre enskilt än i grupp, eftersom 

man rationellt sett borde föredra det som 

ger bäst resultat. Dock blev skillnaden i 

svarsfördelningen som FIGUR 6 och 7 

visar. Endast en sjättedel, 15 procent 

anser att deras beslut blir bättre när de 

fattar dem enskilt. Detta tyder på att 

nästan 10 procent av respondenterna 

föredrar att fatta beslut enskilt trots att de 

anser att besluten inte blir bättre än om 

de skulle fatta dem grupp. Majoriteten av 

de svarande, 58 procent, anser även att 

det finns en risk att de missar viktiga 

perspektiv på frågan när de fattar beslut 

enskilt, och av dessa har en fjärdedel ändå svarat att de föredrar att fatta beslut enskilt. När det 

gäller svåra beslutssituationer är respondenterna mer överens, 89 procent anser att det i dessa 

situationer är bättre att samarbeta.  

Nästan alla respondenter anser att det är viktigt att hjälpa sina arbetskollegor att växa 

och utvecklas, 96 procent. Vid frågan om externa samarbeten anser endast en minoritet, 13 

FIGUR 6  
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procent, att Vägverket har få samarbeten med andra organisationer, och hela 95 procent anser 

att externa samarbeten är positiva. 

Av detta resultat kan konstateras att Vägverkets medarbetare föredrar att samarbeta 

framför att arbeta enskilt, och detta gäller även när beslut ska fattas. Dock finns det en stor 

grupp som föredrar enskilt arbete, trots att en del av dem anser att deras beslut inte blir bättre 

samt att de riskerar att missa viktiga perspektiv vid den typen av beslutsform. Det finns även 

en stark kultur av att vilja utveckla varandra, och externa samarbeten ser man positivt på. 

Detta resultat går helt i linje med Detert et al. (2000) teori.  

 

KULTURDIMENSION: KONTROLL, KOORDINATION OCH ANSVAR  

Idealet är att individen varken är fullt självbestämmande eller helt maktlös. Individen ska ha 

möjlighet att påverka sin situation, och ha möjlighet att vara involverad i beslutsfattande om 

verksamhetens vision och mål, eftersom detta ska stödjas av varje individ i organisationen. 

(Detert et al., 2000) 

Drygt hälften av de svarande vill kunna lösa sin arbetsuppgift på sitt eget sätt, 

samtidigt som en stor andel, 26 procent, anser att det varken har stor eller liten betydelse för 

dem. Nära 70 procent vill kunna visa om de inte håller med sin chef, men även resultatet för 

denna fråga visar på en relativt stor andel som svarat att det varken har stor eller liten 

betydelse för dem, nämligen 17 procent. Det gäller även andelen som känner att det varken 

har stor eller liten betydelse huruvida de kan fatta sina egna beslut eller ej, som är 20 procent. 

Dock vill större delen av respondenterna kunna fatta sina egna beslut, 72 procent.  

Detta betyder alltså att en stor del av de svarande vill ha frihet att lösa sina 

arbetsuppgifter på sitt eget sätt, fatta sina egna beslut och visa när de inte håller med sin chef. 

Men resultatet visar även att majoriteten vill att chefen sätter tydliga ramar för deras arbete, se 

FIGUR 8. I figuren syns även att över 

en femtedel anser att det har liten eller 

till och med mycket liten betydelse för 

dem att chefen sätter tydliga ramar. 

Detta kan tolkas som att de inte vill ha 

tydliga ramar från chefen. Figuren 

visar ett liknande resultat som de 

tidigare frågorna på området, när det 

FIGUR 8 
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gäller de som anser att frågan varken har stor eller liten betydelse för dem, nämligen runt en 

fjärdedel.  

I frågan om vilken betydelse det har för de svarande att det finns tydliga regler från 

ledningen syns en stor tveksamhet i resultatet. En majoritet på 64 procent tycker att det har en 

stor eller mycket stor betydelse, medan 22 procent svarar att de inte vet vilken betydelse det 

har för dem. Varför en så stor andel svarar att de inte vet just på denna fråga, när andelen som 

gett samma svar på enkätens övriga frågor ligger mellan 0-6 procent, har inget givet svar. En 

orsak kan vara okunskap om vad ledningen är och vilken roll den har, vilket jag anser inte är 

helt osannolikt i en så stor organisation som Vägverket representerar. En annan orsak på 

samma tema kan vara att frågan är svårtolkad. Ledning finns på flera nivåer i organisationen, 

och respondenterna kan vara osäkra på om det är avdelningens, enhetens eller hela 

organisationens ledning som åsyftas. Dock inkom ingen kommentar om denna fråga från 

någon svarande i enkäten. Vad anledningen än är visar resultatet trots allt på att tydliga regler 

från ledningen har betydelse för flertalet 

respondenter. 

FIGUR 9 visar att flertalet 

svarande även anser att det har stor eller 

mycket stor betydelse för dem att de får 

vara involverade i beslutsprocessen om 

vision och mål för organisationen. 

Sammanfattningsvis kan resultatet av 

frågorna ovan tolkas som att majoriteten 

av de anställda vill ha tydliga ramar inom vilka de sedan vill ha frihet, och de vill också ha 

möjlighet att påverka vision och mål för organisationen. Dessa värderingar och kulturen som 

värderingarna representerar ryms inom vad som anses vara önskvärt enligt Detert et al. 

(2000), men icke att förglömma finns det en stor grupp som svarat att frågorna varken har stor 

eller liten betydelse för dem.  

 

KULTURDIMENSION: INTERN OCH/ELLER EXTERN FOKUS 

Den önskvärda värderingen är på detta område att inte bara se till sin egen organisation när 

nya vinklar och idéer ska formas, utan att vara öppen för att lyssna till externa intressenter och 

jämföra sig med organisationer både inom och utom den egna branschen, ger enligt Detert et 

al. (2000) framgång inom förbättringsarbetet.  

FIGUR 9 
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Resultatet visar att det på Vägverket finns en stor enighet om att det kan vara givande 

att titta på andra organisationer för att få nya idéer om hur den egna organisationens arbete 

kan utvecklas. Det bör poängteras att en dryg femtedel av dessa dock har svarat att det bara 

”ibland” kan vara givande.  

På frågan om de svarande anser att det är svårt att jämföra Vägverket med andra 

organisationer eftersom förutsättningarna hos Vägverket är så pass unika eller att 

inriktningen/arbetssättet/området är 

så pass unikt att det inte går att 

applicera andras idéer på 

Vägverket, blev svarsfördelningen 

som FIGUR 10 visar. En majoritet 

anser att olikheter organisationer 

emellan inte hindrar sådana 

jämförelser, alternativt kan svaren 

tolkas som att majoriteten anser att 

Vägverket inte är så olikt andra 

organisationer och att det därför inte är något problem. En tiondel av de tillfrågade anser dock 

att detta är ett problem, medan en relativt stor andel anser att olikheter kan orsaka dessa 

problem men endast ibland.  

Kontentan av detta är att det finns en kultur på Vägverket av att se fördelarna med 

extern fokus, men det finns även en osäkerhet i hur pass olika förutsättningarna kan vara för 

att två organisationer ska kunna jämföras och låna idéer från varandra, hos en stor andel 

anställda. Värderingarna kan dock även på detta område tolkas understödja ett 

förbättringsarbete. 

  

KULTURDIMENSION: TIDSUPPFATTNING OCH TIDSHORISONT 2 B, 2 F-I, 3C, 5A  

Värderingar som visar att perspektivet är långsiktigt hos organisationen, är enligt Detert et al. 

(2000) önskvärt för att kulturen ska stödja ett förbättringsarbete. 

Resultaten som redogörs för ovan avser även att vara underlag till huruvida de 

anställda på Vägverket har ett kort- respektive långsiktigt perspektiv i sitt sätt att arbeta. I 

resultaten ovan finns det mycket som talar för att Vägverket har en kultur av att ha en 

långsiktig tidshorisont för arbetet som utförs. Om Detert et al (2000) tolkas lite vidare kan 

man anta att alla värderingar som inte är i linje med ett förbättringsarbete, som enligt 

FIGUR 10 
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författarna innehåller en dimension av långsiktighet, inte heller kan anses vara i linje med ett 

långsiktigt perspektiv. Det som talar emot värderingar om långsiktigt tänkande är alltså (1) att 

över en tredjedel av respondenterna inte har en fullgod bild av hur bra verksamheten på deras 

enhet fungerar; (2) att en tiondel av respondenterna anser att anställda snarare än rutiner oftast 

är orsak till att avvikelser uppstår; (3) att majoriteten anser att innovation inte är en anledning 

till att organisationens regler får brytas, även om det skulle ligga i organisationens intresse; 

(4) att en tredjedel föredrar att fatta beslut enskilt, trots att en del av dessa anser att deras 

beslut inte blir bättre samt att de riskerar att missa viktiga perspektiv; (5) att mellan 20 och 26 

procent anser att frågor som rör makt och möjlighet att påverka sin arbetssituation varken har 

stor eller liten betydelse för dem; (6) att en dryg femtedel anser att det inte eller endast ibland 

kan vara givande att titta efter nya idéer externt; samt (7) att över 40 procent anser att det är 

eller ibland är svårt att jämföra Vägverket med andra organisationer. En vidare diskussion om 

hur dessa värderingar kan visa på ett kortsiktigt tänkande ses i kapitel 5.1. 

 

4.1.1 SAMMANFATTANDE ANALYS 

Organisationskulturstudien bland Vägverkets anställda visar att organisationen till stor del har 

en kultur som stödjer ett arbete med ständiga förbättringar. Medarbetarna på verket anser att 

sanning ska baseras på fakta från mätningar, och att man ska vara uppmärksam på fel och 

brister i arbetet och påtala dessa till närmaste chef. De anser att problem i första hand beror på 

fel i systemet och inte på att anställda gör fel, och majoriteten anser att det är viktigt att 

utveckla sina arbetsmetoder. Däremot är endast 30 procent så pass riskbenägna att innovation 

kan prioriteras framför organisationens uppsatta regler, till skillnad från majoriteten som anser 

det motsatta.  

De anställda föredrar samarbete, framför allt vid beslut. En stor grupp av de som 

istället föredrar enskilt arbete anser dock att de därmed kan missa viktiga perspektiv och att 

deras beslut inte blir bättre än gruppbesluten. Medarbetarna har en vilja att utveckla varandra 

och de ser positivt på externa samarbeten där majoriteten även anser att det är givande och 

oproblematiskt att titta på andra organisationer för idéer. Majoriteten vill även ha tydliga 

ramar uppifrån, men frihet att bestämma själv inom dessa ramar, och de vill kunna påverka 

organisationens vision och mål.  

Resultatet visar på grupper med avvikande värderingar från majoriteten, så kallade 

subkulturer, inom vissa kulturdimensioner. Dessa subkulturers värderingar är inte helt i linje 
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med ett förbättringsarbete, och kan därför inte heller sägas vara i linje med ett långsiktigt 

perspektiv. 

 

4.2 RESULTAT OCH ANALYS AV DEN KVALITATIVA STUDIEN AV ARBETSSÄTT 

Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste resultaten från intervjuerna med Vägverket 

respektive Clarion Hotel, uppdelat i framgångsfaktorer (se avsnitt 3.2, TABELL 4 och 5). 

 

FRAMGÅNGSFAKTOR: LEDNINGENS STÖD OCH ENGAGEMANG  

Vägverket 

Samordnaren för Vägverkets ledningssystem, Lotta Lövgren, bekräftar i intervjun att högsta 

ledningen stödjer arbetet med förbättringar. Ledningssystemet som Vägverket arbetar i ställer 

krav på att förbättringar ständigt uppnås, varför man har valt att arbeta med detta. 

Inställningen till arbetet är generellt positiv, anser Lövgren. 

 

Clarion Hotel 

Clarion Hotel arbetar med förbättringar som ett av fyra områden för att uppnå sina mål. Ulrika 

Rosén, projektledare för förbättringsarbetet i organisationen, bekräftar att högsta ledningens 

stöd och engagemang finns, men att de, likväl som andra medarbetare, behöver påminnas om 

att uppmuntra arbetet. Hon säger även att ledningen har kunnat se stora fördelar med 

systemet. Exempelvis att alla reklamationer mot ventilationsproblem samlas i ett system, och 

dessa kan sedan visas upp för fastighetsägare som är tvungna att agera när de har detta 

konkreta bevis. Stödet från ledningen verifieras även av en av de anställda som intervjuats. 

Hon påpekar även att det har tagit tid för ledningen att respektera att det först krävs en 

beteendeförändring hos alla medarbetare för att systemet ska kunna ge resultat. Nu ligger 

förbättringar först på alla möten, säger hon. 

 

FRAMGÅNGSFAKTOR: KUNDFOKUS/KUNDKÄNNEDOM  

Vägverket 

Vägverket har tydligt kundfokus. Verket har definierat vilka dess kunder är (medborgarna, 

som består av fem kundgrupper, och näringslivet som består av sex kundgrupper). Lövgren 

berättar i intervjun att det genomförs nöjdkundindex (NKI) och andra undersökningar av 

kundernas åsikter. Dock finns det inte någon direkt renodlad undersökning av kundernas 
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förväntningar, enligt en av verkets kundansvariga. Kunderna kan även lämna synpunkter, 

krav, klagomål och förslag till kundansvariga och via Vägverkets hemsida. Vägverkets mål 

utgår från de krav och behov som kunderna, uppdragsgivaren och samarbetspartners har. 

 

Clarion Hotel 

Intervjun med Rosén visar att Clarion Hotel har tydligt kundfokus, och en tydlig medvetenhet 

om vikten av att lyssna på kunden. De genomför flera olika kundundersökningar, bland annat 

NKI, men har inget system för att ta in kundens förväntningar. De går dock ut och frågar hur 

kunderna anser att det generellt ska vara att bo på hotell. De har ett väl utvecklat system för 

att ta in kundreklamationer och kundidéer.  

 

FRAMGÅNGSFAKTOR: ANSTÄLLDAS DELTAGANDE OCH ENGAGEMANG 

Vägverket 

Medarbetare, vem som helst, kan lämna förbättringsförslag och avvikelser via intranätet. 

Genom de olika processnätverken som finns inom verket arbetar man också med 

förbättringar. Det görs inget speciellt för att motivera medarbetarna att delta – det ska ingå i 

varje anställds arbetsuppgift att verka för ständiga förbättringar. Förbättringslistan som 

Vägverket använder för att ta in, prioritera, genomföra och följa upp förbättringarna genom, 

används inte av alla anställda utan snarare av de som är på nivån av gruppledare. Detta på 

grund av dålig kännedom om listan och hur den fungerar hos gemene man. Mycket 

förbättringsarbete sker utanför systemet, i det dagliga arbetet. Ett kunskapsutbyte sker 

kontinuerligt mellan medarbetare som arbetar tillsammans och nya lösningar framkommer på 

så sätt istället. En anställd påpekar även att gränsen mellan vad som är en innovation som 

förväntas komma av en i ens dagliga arbete och vad som är en förbättringsidé till systemet 

skulle behöva vara tydligare för att stimulera förbättringsförslag.  

 

Clarion Hotel 

Alla medarbetare kan registrera förbättringsförslag, gästidéer, reklamationer, samt beröm de 

fått från medarbetare eller gäst. De flesta använder systemet men inte alla – extrapersonal och 

städpersonal på Clarion Stockholm har inte samma kännedom om systemet. För vissa har det 

tagit tid att komma in i systemet på grund av introduktion som dröjer, och för andra handlar 

det om tidsbrist då förbättringsarbetet snarare blir en bisyssla. Anställda motiveras genom 

delmål om antal förbättringsregistreringar per person och vecka, och det skapar ett 
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engagemang. Projektledaren för förbättringsarbetet har själv varit ute och informerat och 

spridit kunskap om varför Clarion arbetar med förbättringar, och varför det är så viktigt att 

alla gör registreringar. Det finns även förbättringscoacher på alla hotell för att stödja 

hotellchefen i arbetet och motivera medarbetarna. 

 

FRAMGÅNGSFAKTOR: STRUKTURERAD MÄTNING, KONTROLL/UPPFÖLJNING OCH RAPPORTERING 

AV GENOMFÖRDA FÖRBÄTTRINGAR  

Vägverket 

Verket har en mål- och måttdatabas som innehåller många olika mål och värden för att mäta 

måluppfyllelsen. Det genomförs kontinuerlig kontroll mot målen och måtten. Verket mäter 

med extern hjälp NKI som tidigare nämnts. Det finns även ett uttalat arbetssätt där man utgår 

från problemet och går djupare in på dess orsak, för att komma fram till en åtgärd som ska 

leda till resultat. Efter detta ska det ske en uppföljning för att kontrollera att problemet har 

avhjälpts och man har uppnått resultat. Dock har verket inte nått ända fram när det gäller 

denna uppföljning, erkänner samordnaren för Vägverkets ledningssystem, vilket verifieras av 

en annan anställd vid intervju. Genomförda förbättringar redovisas månadsvis tillsammans 

förbättringar som är under implementering samt försenade implementeringar. 

 

Clarion Hotel 

Clarion mäter det totala antalet genomförda förbättringsaktiviteter, vilket de rapporterar 

genom sitt digitala förbättringssystem. Clarions definition av en förbättring är (1) en ny rutin, 

(2) något fysiskt t.ex. ett inköp, (3) en känsla av att en förbättring har skett, (4) en konkret 

kvalitetsförbättring ur kundens perspektiv. Nummer tre, mjuka värden, mäts genom NKI, och 

nummer fyra, kvaliteten av exempelvis servicenivån, mäts genom ”mystery shopping”
1
. När 

det gäller medarbetarnas livskvalitet (Nordens mest attraktiva arbetsplats) mäts detta genom 

en medarbetarenkät. 

 

 

 

 

                                                
1 Mystery shopping går ut på att en anonym professionell kund bedömer service och kvalitet utifrån särskilda 

instruktioner 
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FRAMGÅNGSFAKTOR: KUNSKAP OCH ACCEPTANS FÖR ORGANISATIONENS STRATEGISKA 

RIKTNING HOS ALLA INVOLVERADE  

Vägverket 

Vägverkets vision är mycket välkänd, och det verifieras av alla informanter som intervjuats på 

verket. Informanterna uppger att de flesta medarbetare vet att verket är kundorienterat, men 

vad gäller kunskapen om målen, åtminstone deras innebörd, är det sämre. Vägverket har 

många mål och det uppges att det därför inte går att känna till alla mål. Däremot säger 

informanterna att de tror att alla på verket känner till de mål som är relevanta för dem själva. 

Samordnaren konstaterar också att alla inte förstår vad förbättringsarbetet är och innebär, men 

att flertalet gör det. 

 

Clarion Hotel 

Projektledaren är ute och informerar alla anställda om varför Clarion arbetar med 

förbättringar, och varför alla ska vara delaktiga. Det är viktigt för henne att alla har den 

förståelsen, annars fungerar det inte, uppger hon. De övriga informanterna fick redan vid 

anställningsintervjun och i introduktionen till arbetet information om Clarions vision och mål 

på ett tydligt sätt, och alla informanter anser att kunskapen om vision, mål och 

förbättringsarbete är god.  

 

FRAMGÅNGSFAKTOR: SAMARBETE (INTERNT OCH EXTERNT) OCH PRESTANDAJÄMFÖRELSER 

Vägverket 

Vid framtagning av något nytt eller vid uppdatering är det många som ska vara med och 

sambestämma på verket. Det finns en samordning mellan avdelningarna kring nya rutiners 

implementering och förbättringsåtgärder, och det sker även mycket annat samarbete mellan 

avdelningarna. På processnivå arbetar man i förbättringsteam, speciellt inkallade för att lösa 

ett specifikt problem. Informanterna uppger dock att det är en lägre samarbetsgrad enskilda 

medarbetare emellan, och enheter emellan.  

Vad gäller externt samarbete har Vägverket flera kontakter och samarbeten med 

andra organisationer. Syftet är att kunna ge och ta av varandra, och då är föredrar man 

organisationer från helt andra branscher så att korten kan vara helt öppna. 
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Clarion Hotel 

Informanterna bekräftar att systemet i sig bidrar till samarbete eftersom många är inblandade. 

Personer från olika avdelningar kan hjälpas åt och implementera förbättringsförslag. 

Projektledaren är framför allt nöjd med faktumet att det digitala systemet även bidrar till att 

hotellen kan dela med sig av sina idéer till varandra.  

 

FRAMGÅNGSFAKTOR: PLATT ORGANISATION  

Vägverket 

Informanterna anser att beslutsvägarna på Vägverket är korta, åtminstone på regionnivå, och 

bekräftar att organisationen är platt. Risken med en platt organisation som Knights och 

McCabe (1997) beskriver det är att ledare kan ha svårt att lämna ifrån sig makten till 

underordnade. I Vägverkets organisation har alla medarbetare befogenhet att fatta egna beslut, 

beroende på sammanhanget. Beslutsfattandet varierar mellan spritt och koncentrerat över 

organisationen. När det gäller verkets vision har alla medarbetare haft möjlighet att komma 

med åsikter. 

 

Clarion Hotel 

Clarion har flera beslutsnivåer, men enligt Rosén har varje medarbetare en tydligt uttalad 

befogenhet att fatta många egna beslut. Företagets värderingar baseras på att beslut kan fattas 

längst ner i sista ledet. Detta bekräftas även av de övriga informanterna. De anställda kan 

påverka målen för det specifika hotellet och avdelningen de arbetar på, och informanterna 

säger att chefen skulle lyssna på dem om de kom med idéer kring Clarions mål och vision. De 

har tidigare även uppmuntrats att tänka ut en ”slogan” för Clarion Hotel. 

 

FRAMGÅNGSFAKTOR: UTBILDNING (FÖRBÄTTRINGSARBETE OCH -SYSTEM, STRATEGISK 

RIKTNING, VISION OCH MÅL)  

Vägverket 

Det finns en generell utbildning i ledningssystemet där förbättringar ingår, och alla ska känna 

till rutinerna för ständiga förbättringar och avvikelsehantering – det är obligatoriskt, enligt 

Lövgren. Alla regionala samordnare för ledningssystemet, och Lövgren själv, är ute och 

informerar och driver på förbättringsarbetet. De övriga informanterna hävdar dock att 

kunskapen om förbättringslistan är dålig – man känner till listan men inte vad den syftar till 

eller hur arbetet ser ut. Kunskapen om målen är något bättre och alla känner till visionen, 
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hävdar de. De bekräftar även att alla anställda har fått utbildning i ledningssystemet men att 

förståelsen för arbetet med förbättringar inte direkt finns. 

 

Clarion Hotel 

Personalen utbildas i förbättringsarbete, själva förbättringssystemet och i varför Clarion 

arbetar med förbättringar – förståelsen är mycket viktig för Rosén. Detta bekräftas av alla 

informanterna, samt att de, som tidigare nämnts, får tydlig information om vision och mål 

redan vid introduktionen till arbetet. Rosén säger i intervjun att kulturen i organisationen ska 

förmedla att ”det är aldrig fel att göra fel, men det är tjänstefel att inte uppmärksamma ett 

problem”, vilket är helt i linje med den strategiska riktningen.  

 

FRAMGÅNGSFAKTOR: KOMMUNIKATION  

Vägverket 

Verket använder sitt välutvecklade intranät ”Infarten” som ett aktivt verktyg för 

kommunikation. Redovisning av resultat, förbättringslistan och mål- och måttdatabasen finns 

där, lättillgängligt. Förbättringslistans resultat, där de tydligt syns vilka enheter som har 

genomfört förbättringar, hur många de har genomfört, samt vilka enheter som har 

förbättringsåtgärder som blivit försenade, har även kommunicerats genom anslag strategiskt 

placerade på arbetsplatserna, enligt Lövgren. Utbildning används även som ett 

kommunikationsmedel för att förmedla kunskap om verksamheten och om organisationens 

strategiska riktning. 

 

Clarion Hotel 

Rosén berättar att resultat kommuniceras på både ledningsnivå, hotellchefsnivå och på 

medarbetarnivå. Alla som registrerat en idé får dessutom snabb respons om hur ärendet 

kommer att hanteras, det vill säga om ärendet kommer att genomföras, avslås eller behöver 

vidare utredning. För att visa vikten av arbetet är första punkten på alla möten alltid 

förbättringsarbetet, enligt Rosén och en av de andra informanterna. En annan informant säger 

att en viktig del i kommunikationen är att det tydligt syns att deras idéer har effekt och 

införlivas. Personalen får alltid respons på sina idéer och de ser också uppföljningsarbetet, 

vilket motiverar dem. 
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FRAMGÅNGSFAKTOR ENLIGT DETERT ET AL.: BALANS MELLAN PROCESS- OCH RESULTATFOKUS 

Vägverket 

Lövgren säger i intervjun att utgångspunkten är att titta på vilken tjänst det är som Vägverket 

ska leverera till kunden, med andra ord, utgår man från målet. Därefter utformas och anpassas 

processerna utifrån kundens behov för att målet ska uppnås effektivt. Min tolkning är att det 

är en god balans mellan resultat- och processfokus, just som Detert et al. (2000) beskriver det.  

 

Clarion Hotel 

Clarion arbetar, enligt Rosén, målstyrt med sina fyra strategiska områden/processer 

(rekrytering, medarbetarutveckling, ledarskap och förbättringar). De övergripande målen 

förändras inte utan syftet är att förbättra och åter förbättra processerna. Även på Clarion syns 

en balans mellan resultat och process.  

 

FRAMGÅNGSFAKTOR ENLIGT DETERT ET AL.: PROBLEM ORSAKAS AV SYSTEMET INTE AV DE 

ANSTÄLLDA 

Vägverket 

Ingen av de tillfrågade har funderat i termer av att det skulle finnas en risk att anställda inte 

vågar rapportera in fel som de själva anser sig ha orsakat. Om denna framgångsfaktor utretts 

genom fler intervjufrågor är det möjligt att ett tydligare svar hade kunnat återfås. 

 

Clarion Hotel 

Rosén hävdar att de uppmanar personalen att rapportera in egna misstag eftersom det i sig inte 

anses vara grundproblemet – ”det är aldrig fel att göra fel” som tidigare citerats. En av 

informanterna säger att rädslan hos anställda att rapportera in fel som de själva begått har 

funnits tidigare men att det förmodligen har försvunnit i och med att alla förstår att systemet 

är till för att hjälpa. En annan informant säger även att genom att uppmärksamma fel som 

begåtts har man också en möjlighet att visa hur man har hanterat problemet. 

 

FRAMGÅNGSFAKTOR ENLIGT DETERT ET AL.: INNOVATION OCH RISKTAGANDE 

Vägverket 

Denna framgångsfaktor handlar om hur benägen personalen är att vara innovativ och ta risker 

för att pröva sina idéer. Detta är svårt att ställa konkreta frågor kring och framgångsfaktorn 

kan lättare utredas om den kopplas till framgångsfaktorn ”utbildning”. På vägverket har man, 
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enligt Lövgren, ingen specifik utbildning för att locka fram innovationsförmågan hos de 

anställda. Utbildningen handlar, som tidigare nämnts, om ledningssystemet i stort.  

 

Clarion Hotel 

Detsamma gäller Clarion, men där har personalen veckovisa mål om att registrera ett specifikt 

antal ärenden och personalen får uppmuntran att hela tiden tänka ”förbättringar”. 

 

 

4.2.1 SAMMANFATTANDE ANALYS 

 Både Clarion Hotel och Vägverket arbetar i linje med flera av de framgångsfaktorer som i 

tidigare studier (se avsnitt 2.1) visats viktiga. Båda organisationerna har ledningens stöd och 

engagemang och de har mycket tydligt kundfokus för sin verksamhet. Däremot genomför 

ingen av organisationerna undersökningar för att fånga upp kundernas förväntningar, vilket 

enligt Terziovski et al. (1996) är av stor vikt för framgång. Clarion Hotel ser ut att ha lyckats 

engagera sina medarbetare genom utbildning, personliga mål om antal förbättringsförslag och 

snabb respons, vilket har lett till att den stora majoriteten anses bidra med förslag till 

förbättringar. Vägverket däremot ser ut att inte ha lyckats förmedla kunskap och förståelse för 

förbättringsarbetet trots utbildningar, vilket gör att förbättringslistan som är grunden i arbetet 

inte anses utnyttjas av gemene man. Förbättringsarbetet kontrolleras, mäts, följs upp, 

rapporteras och kommuniceras inom båda organisationerna. Däremot tyder resultatet på att 

kunskapen om organisationens vision, mål och förbättringsarbete är bättre på Clarion Hotel än 

på Vägverket (med undantag från visionen som anses vara mycket välkänd). 

Båda organisationerna ser ut att ha ett gediget samarbete internt. På Vägverket finns 

även specifika förbättringsgrupper, men samarbete sker inte över enhetsgränserna. 

Organisationerna sägs även vara relativt platta, med korta beslutsvägar. På Clarion arbetar 

man framför allt med att tydliggöra varje medarbetares befogenheter till egna beslut.  

Vad gäller process- och resultatfokus arbetar Vägverket och Clarion Hotel utifrån 

uppsatta mål, men deras processer för att nå dessa mål anses mycket viktiga och de säger sig 

arbeta för att ständigt förbättra dessa. Slutligen är frågan om informanterna anser att problem 

orsakas av fel i systemet eller av de anställda obesvarad, på grund av otillräckliga 

intervjufrågor. Resultaten från intervjuerna på Clarion indikerar dock att man anser att 

systemen orsakar problem snarare än de anställda. 
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5 DISKUSSION 

 

5.1 AVSLUTANDE DISKUSSION 

DISKUSSION KRING RESULTATET AV KULTURDIMENSIONEN TIDSHORISONT 

Resultaten från kulturstudien på Vägverket visar att värderingarna hos majoriteten av de 

anställda är i linje med ett långsiktigt tänkande, ett långsiktigt perspektiv och tidshorisont. Här 

ämnar jag att diskutera de värderingar som avviker från detta och därför kan sägas ha en mer 

kortsiktig linje – vilket inte är önskvärt i en organisation som arbetar med förbättringar, enligt 

Detert et al. (2000). Jag vill understryka att inga av de framkomna värderingarna är ”fel”, utan 

de anses ur teoretisk synvinkel vara mer eller mindre understödjande ett arbete med att uppnå 

en ständig förbättring i verksamheten. En mindre grupp i organisationen, 10 procent, anser att 

anställda oftast är orsak till att avvikelser uppstår. Enligt Detert et al (2000) och Terziovski et 

al. (1996) är detta en felaktig bild av verkligheten, då de flesta problem orsakas av systemet 

som de anställda arbetar i snarare än dem själva. Min tolkning är att sådana värderingar leder 

till att orsaker till avvikelser inte utreds längre än till vem som orsakat problemet, och alltså 

inte ner till grunden av vad som orsakat problemet, och därför går man miste om chansen att 

genomföra förbättrande åtgärder. Att inte utreda de egentliga orsakerna till avvikelser som 

uppstår kan i sin tur tolkas som ett kortsiktigt perspektiv i tillvaron, då möjligheterna att 

undvika problemet genom förbättringar av systemet inte tas tillvara. 

Nästa värdering som avviker från det önskvärda enligt Detert et al. (2000) är den 

höga benägenheten hos de anställda att prioritera följsamhet av organisationens regler före 

innovation, trots att de ser en möjlighet till gagn för organisationen. ”Inga regler utan 

undantag” säger ordspråket, vilket hänvisar till att regler är bra men att det finns tillfällen då 

de inte alltid bör följas. Möjlighet till utveckling och innovation anser jag vara ett sådant 

tillfälle, då det åtminstone kan betänkas att frångå vissa regler för att utveckla verksamheten i 

en ny riktning. Att nitiskt följa alla regler kan därmed ses som ett hinder för en långsiktig 

tidshorisont. Dettmer (1997 s.11) citerar en okänd: 

Det finns inget som heter att förbli densamma. Antingen strävar du efter att förbättra 

dig själv eller så tillåter du dig själv att bli sämre.  

[egen översättning] 
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En värdering som avviker, inte bara från Detert et al. (2000) önskvärda värderingar, utan även 

från Vägverkets organisationskultur är att en fjärdedel av de som föredrar att fatta beslut 

enskilt även anser att det finns en risk att de missar viktiga perspektiv på frågan. Att medvetet 

arbeta efter en metod som kan ge sämre resultat än vad som är möjligt med en annan metod är 

även det ett exempel på hinder för det långsiktiga tänkandet. Detsamma gäller den dryga 

femtedel av de svarande som anser att det inte eller endast ibland kan vara givande att titta 

efter nya idéer hos andra organisationer, samt de över 40 procent som anser att det är eller 

ibland är svårt att jämföra Vägverket med andra organisationer. Externa samarbeten och 

prestandajämförelser är enligt Detert et al. (2000), Sureshchandar et al. (2000) och Tsang och 

Antony (2001) en framgångsfaktor för att lyckas i sitt förbättringsarbete. Detta är ett sätt för 

organisationen att ta in information om marknaden och få en bättre förståelse för kunden och 

dennes förväntningar. (Tsang och Antony, 2001) Idéer till utveckling (Detert et al, 2000) och 

kundkännedom (Detert et al., 2000; Dewhurst, 1999; Fryer et al., 2007; Sureshchandar et al., 

2000; Sörqvist, 2004; Terziovski et al., 1996; Tsang och Antony, 2001) är framgångsfaktorer 

för ständiga förbättringar i organisationer, och att inte värdera externa samarbeten som 

möjligheter till ytterligare idéer och kunskap är därmed inte i linje med ett långsiktigt 

perspektiv.  

 

DET ÖNSKADE KONTRA DET ÖNSKVÄRDA SAMT STARK KULTUR 

Innan jag kommer in på diskussionen om subkulturer och huruvida Vägverket har en stark 

kultur eller ej är det intressant att diskutera vad det är de svarande egentligen har svarat 

utifrån - det önskade eller det önskvärda, som Hofstede (2005) uttrycker det? Det viktiga är 

att vara uppmärksam på att människor kan svara antingen utifrån hur de själva vill ha det eller 

utifrån hur de anser att det borde vara. En grupp frågor som jag anser kan fungera som 

kontrollfrågor när det gäller detta är de under dimensionen kontroll, koordination och ansvar. 

Frågorna som övergripande handlar om hur man värderar att vara självbestämmande kontra 

maktlös, är intressanta då de kan locka de svarande att uttrycka sina värderingar om hur de 

anser att det borde vara, snarare än hur de själva vill ha det. Hofstede (2005 s.35) skriver själv 

om ett liknande exempel då svarande i en enkätundersökning uttryckte att de ansåg att ledare 

ska fråga sina underordnade om deras åsikt innan beslut fattas, medan de vid en annan fråga 

svarade att de föredrar en chef som fattar enrådiga beslut. Detta visade alltså att de anser att 

det ska vara på ett visst sätt, medan de själva föredrar något helt annat. Resultatet av 

Vägverkets enkätundersökning visar att majoriteten av de svarande vill kunna fatta egna 
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beslut, visa om de inte håller med sin chef och lösa sin arbetsuppgift på sitt eget sätt. Detta 

skulle utifrån Hofstedes (2005) exempel kunna tyda på att de respondenterna svarat enligt det 

önskvärda och inte enligt vad de själv önskar. Det som talar emot detta är dock att majoriteten 

även svarat att de vill ha tydliga ramar från sin chef. Detta tolkar jag snarare som, vilket redan 

redovisats, att medarbetarna på verket svarat enligt det önskade (vilket är troligast att de 

agerar efter) att de vill ha tydliga ramar inom vilka de sedan vill ha frihet. Det är självklart 

svårt att dra slutsatsen att respondenterna har svarat efter det önskade för alla 

kulturdimensioner, endast på grund av att jag gjort den tolkningen för en dimension, men det 

kan ge en indikation om att så är möjligt åtminstone. 

Resultaten visar att det finns subkulturer på Vägverket som inte går i linje med den 

kultur (de värderingar) som majoriteten av medarbetarna har. Trots detta tolkar jag att 

resultaten av frågorna där de flesta medarbetare har visat på liknande värderingar, visar på en 

stark kultur vad gäller värderingar som går i linje med det önskvärda enligt Detert et al. 

(2000). Den starka kulturen menar jag finns när det gäller just dessa värderingar som en stor 

majoritet av de svarande har uppvisat (stabilitet kontra förändring/innovation/personlig 

utveckling, isolering kontra samarbete, samt intern och/eller extern fokus).  

De få personer som svarat ”nej” på att de inte tror att deras åsikt stämmer överens 

med den allmänna uppfattningen i organisationen har ofta lämnat samma svar som 

majoriteten. Kan detta vara en indikation på att Vägverket inte har en tydlig kultur och linje 

som alla känner till och delar? Har kommunikationen om syftet med mätningar och 

Vägverkets tilltro till fördelarna med mätningar inte fungerat så att alla har förstått detta? De 

som har svarat ”nej” på dessa frågor har uppenbarligen uppfattningen om att det är många 

som inte delar deras åsikt – som ligger i linje med majoritetens åsikt. Jag tycker att detta 

indikerar en brist i kommunikationen kring Vägverkets värderingar. En annan tolkning kan 

vara, då det är många som på dessa kontrollfrågor har svarat ”vet ej”, att många tidigare inte 

har funderat på dessa frågor och att de faktiskt har berört en mer omedveten sida av kulturen - 

grundläggande antaganden som kulturteoretikerna kallar det. Trots detta kvarstår min tolkning 

att Vägverket har en stark kultur i vissa frågor, men det senare visar att det även finns en 

oklarhet i Vägverkets värderingar, även hos de som delar majoritetens värderingar, och 

därmed bidrar till den starka kulturen. 

Huruvida det är bra eller dåligt att ha en stark kultur har enligt Hofstede (2005) 

ifrågasatts tidigare, men i detta sammanhang anser jag att det är positivt för Vägverket att ha 

en stark kultur som kan understödja det förbättringsarbete som organisationen vill 
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åstadkomma. Om kulturen på Vägverket däremot inte understödde ett förbättringsarbete hade 

jag sett den starka kulturen som ett problem, eftersom det enligt Gibson et al. (2003) och 

Hofstede (2005) är svårt att förändra organisationskulturer.  

 

FAS I FÖRBÄTTRINGSARBETET 

Bessant och Francis (1999) och Sörqvist (2004) beskriver de olika stadier och faser en 

organisation kan befinna sig i under implementeringen av ett förbättringsarbete. Jag vill därför 

fortsätta att diskutera detta ur Vägverkets och Clarion Hotels perspektiv. Min tolkning av 

resultaten från den kvalitativa studien av organisationernas arbetssätt är att Clarion Hotel har 

kommit ett steg längre än Vägverket i sitt arbete med ständiga förbättringar. Med det menar 

jag dock inte att Vägverket inte har kommit långt. Enligt Bessant och Francis (1999) 

beskrivning av de olika stadierna tolkar jag att Vägverket har kommit förbi stadium 1 som är 

ett första försök, och är väl inne i stadium 2. Det innebär att de arbetar strategiskt med 

förbättringar, att de uppmärksammar problem och löser dessa på ett strategiskt sätt. Enligt 

Sörqvist (2004) beskrivning av de olika faserna tolkar jag att Vägverket har passerat både 

slummerfasen, uppvaknandefasen och trevandefasen, och nu är inne i fas 4 som författaren 

kallar förändringsfasen. Det innebär att de har kommit så pass långt att det har börjat ske 

förändringar på grund av de genomförda förbättringsåtgärderna, det vill säga, resultaten har 

börjat synas. Clarion Hotel däremot tolkar jag har kommit längre. Enligt Bessant och Francis 

(1999) beskrivning tolkar jag att de är i det sista stadiet, 3, som innebär att det även finns 

strategisk fokus på ständiga förbättringar och att effekterna börjar synas på de övergripande 

målen (Clarions medarbetarenkät visade på en ökning på 90 procent av alla hotellen, och de 

inväntar resultat från NKI). Målen är i detta stadium etablerade hos varje medarbetare, och 

man arbetar aktivt för att övervaka och mäta effekten av förbättringsarbetet. Beskrivningen 

stämmer mycket bra in på Clarion Hotel, och även Sörqvists (2004) beskrivning av den sista 

fasen, mognadsfasen, stämmer bra in på Clarion. Den innebär att förbättringsarbetet är en 

naturlig del av vardagen, att resurser tillsätts arbetet, att organisationen av arbetet är tydlig 

och att resultat uppnås och redovisas. Jag upplever att Vägverket som befinner sig i den 

tidigare fasen är på god väg mot mognadsfasen, men de har många medarbetare att sprida 

engagemang och kunskap till och ännu har man inte lyckats med detta fullt ut för att 

förbättringar ska vara en del av vardagen. Inte heller har de nått så långt att strategisk fokus 

ligger på förbättringar eller att effekterna kan påvisas på deras övergripande mål. Viktigt att 

påpeka för båda organisationerna, som Sörqvist (2004) tar upp, är att inte nöja sig med att ha 
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kommit till sista eller näst sista fasen, utan att fortsätta arbeta, annars är risken att arbetet inte 

bara avstannar utan att utvecklingen vänder. 

 

GOLDRATT’S THEORY OF CONSTRAINTS 

Ett alternativ till de konventionella verktygen för ständiga förbättringar (TQM, ISO 9000 

etcetera) är TOC (se avsnitt 2.1) som jämför organisationers system med en kedja med en 

svagaste länk. Jag anser att det kan vara intressant för både Vägverket och Clarion Hotel att 

fundera över möjligheten att arbeta efter denna metod. Det skulle förmodligen innebära en ny 

omställning – som jag tolkar teorin sker förbättringarna på en högre nivå, och inte längre med 

hjälp av allas deltagande. Fördelen med detta arbetssätt skulle dock vara att varje 

förbättringsåtgärd blir mer eller mindre isolerad, vilket gör att effekterna av arbetet blir 

mycket tydligare än det blir med dagens arbetssätt i organisationerna. Båda organisationerna 

upplever problem med att direkt koppla förbättringsarbetet och dess åtgärder till resultat och 

framgångar. Diskussionen om huruvida det är möjligt att hitta just den svagaste länken, 

begränsningen, i systemet är högst relevant i detta sammanhang. Dettmer (1997) redogör för 

arbetsgången och konkreta verktyg som kan användas för att finna begränsningen i ett system. 

Dock kräver detta moment tid och därför blir det till syvende och sist en avvägning mellan 

kostnad och nytta huruvida det är värt att arbeta efter denna metod eller fortsätta i det redan 

utarbetade spåret som båda organisationerna befinner sig i. 

 

VÄGVERKETS FORTSATTA ARBETE 

Resultatet av denna studie av både organisationskultur och arbetssätt på Vägverket har visat 

att de har kommit långt i sitt förbättringsarbete, men även att det finns flera punkter att arbeta 

vidare med för att uppnå ett förbättringsarbete som ger resultat på organisationens 

övergripande mål. 

Verket behöver arbeta vidare med att redovisa vad de olika mätningar som 

genomförs ger för resultat. En dryg tredjedel av medarbetarna har inte en fullgod bild av hur 

bra verksamheten på deras enhet fungerar, vilket är viktigt för att kunna se resultat av 

förbättringar, och för att engagera till att fortsätta arbeta med förbättringar. Verket behöver 

arbeta för att engagera sina anställda att vara mer delaktiga i förbättringsarbetet. Tidigare 

utbildningar har inte haft den effekten vilket betyder att dessa bör utvecklas, 

kommunikationen förbättras och motivationen bör ökas, för att nå ett högre deltagande. 

Utbildningen kan med fördel uppmuntra till innovation och samarbete, vilket är 
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framgångsfaktorer för förbättringsarbete, samt ytterligare visa på möjligheterna att påverka 

organisationen genom förslagsverksamheten. Att även öka förståelsen för förbättringsarbete 

och dess koppling till organisationens mål är att rekommendera. Ulrika Rosén på Clarion 

Hotel ger dessa kloka ord under intervjun: 

För varje sak du registrerar, för varje sak du är delaktig i, så kommer det att påverka 

avdelningschefens handlingsplan, som i sin tur kommer att påverka företagets 

övergripande mål, som kommer att påverka företagets omsättning och lönsamhet. 

 

Vissa säger att man inte ska prata om hur mycket pengar företaget tjänar på 

systemet, för att folk kan bli sura och tänka ’och jag får bara den här dåliga lönen’, 

men jag drar det en nivå längre. Det är väl fantastiskt om företaget tjänar miljoner, 

för vad händer om ett företag är oerhört framgångsrikt? Jo, det blir känt, omtalat och 

det stärker varumärket och det stärker ditt varumärke, ditt namn /…/ du blir attraktiv 

på marknaden och företaget kommer att kunna lägga ner ännu mer pengar på att 

utveckla företaget och sin personal. 

 

Eftersom externa samarbeten uppfattas som positiva av de anställda, samt att det ger 

möjlighet till nya idéer och innovation är detta en bra utgångspunkt för det framtida arbetet 

med förbättringar. Slutligen bör Vägverket vara noga med att uttrycka värderingar om att det 

är systemet som de anställda arbetar i som i första hand orsakar avvikelser, och inte de 

anställda. 

 

FORTSATT FORSKNING 

Jag fick i denna studie inte möjlighet att jämföra Vägverkets organisationskultur mot 

förebilden inom förbättringsarbete, Clarion Hotels organisationskultur, och därmed inte heller 

möjlighet att empiriskt testa huruvida två organisationer som befinner sig i olika stadier av 

förbättringsimplementering även har skilda kulturer som kan vara orsaken till framgång eller 

motgång. Detta skulle vara mycket intressant ur forskningssynpunkt, och ur organisationers 

synpunkt, då jag inte funnit några tidigare studier som empiriskt testat detta samband. En 

sådan studie skulle kunna vara till stor hjälp för de organisationer som har implementerat och 

ska implementera ett förbättringssystem, då det underlättar att veta hur organisationskulturen 

empiriskt, och inte endast teoretiskt, påverkar både implementeringen och det vidare 

förbättringsarbetet. 
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5.2 METODKRITIK 

 

Vad gäller metod och utförande av denna studie finns det en del begränsningar som tyvärr har 

påverkat resultatets validitet. Det största problemet kan vara de kvalitativa intervjuerna, som 

borde ha utformats med mer eftertanke vad gäller vilka svar som krävs för att utreda huruvida 

organisationerna arbetar i linje med framgångsfaktorerna som studerats. Frågorna har för 

vissa framgångsfaktorer varit otillräckliga för att helt täcka dessa, och därmed har inte hela 

bilden framträtt, vilket kan ha gjort orättvisa åt organisationerna vid analys och tolkning. På 

grund av att intervjuerna har anpassats efter situationen har detta även lett till att svaren inte 

alltid varit tydliga på de områden frågorna avsåg undersöka. Därmed hade det varit bättre att 

prioritera längre intervjuer, och därmed eventuellt färre intervjuer, före ett mindre antal 

frågor. Då hade förmodligen en tydligare bild av de båda organisationernas arbetssätt 

framträtt, vilket hade gett ett större material och stöd till analys och tolkning.  

Det hade för vissa frågor i formuläret till organisationskulturstudien varit värdefullt 

att ta bort svarsalternativet ”varken eller” då frågorna i sig kan anses vara tillräckligt tydliga 

och formulerade på ett sätt som gör att det inte är nödvändigt att ha ett ”mittenalternativ”. 

Risken med ett mittalternativ är att det tillåter ett icke ställningstagande som kan användas då 

respondenten inte orkar fundera var dennes värderingar ligger.  

Vad gäller studiens generaliserbarhet har valet av fallstudie i sig begränsat 

generaliserbarheten. Resultatet från endast två objekt, Vägverket och Clarion Hotel, kan inte 

generaliseras till att gälla alla tjänsteverksamheter eller statliga myndigheter, utan resultatet 

gäller endast dessa två. Därmed är generaliserbarheten låg. Däremot kan de framgångsfaktorer 

och enkätfrågor som använts även appliceras på andra tjänsteverksamheter för att utreda hur 

långt ett förbättringsarbete har kommit och hur organisationskulturen ser ut. Resultaten är 

alltså inte generaliserbara i någon högre grad, men metoden och resultaten kan vara 

användbara för övriga tjänsteverksamheter. 
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6 SLUTSATSER 

 

Här presenteras de viktigaste slutsatserna från studien i två huvudpunkter, vilka följs av 

övriga slutsatser som har kunnat dras och som anses viktiga. 

 

1. Vägverkets organisationskultur understödjer till stor del ett arbete för ständiga 

förbättringar. Kulturen är stark inom flera dimensioner men inom andra är majoriteten 

mindre och subkulturer med avvikande värderingar framträder. De mest homogena 

värderingarna finns inom kulturdimensionerna stabilitet kontra förändring/innovation/ 

personlig utveckling; isolering kontra samarbete; intern och/eller extern fokus; samt 

motivation, där kulturen tolkas som stark. Även inom dimensionerna sanning och 

rationalitet samt kontroll, koordination och ansvar syns majoritet av värderingar som 

är i linje med vad som anses vara önskvärt enligt Detert et al. (2000). 

 

2. Clarion Hotel har kommit längre än Vägverket i sitt förbättringsarbete. Båda 

organisationerna arbetar i linje med många av de framgångsfaktorer som använts i 

studien, men både Vägverket och Clarion Hotel har områden kvar att arbeta med.  

 

3. De områden där Clarion Hotels arbetssätt skiljer sig mot Vägverkets är främst hur man 

arbetar för att få alla anställda att delta i förbättringsarbetet. Clarion har arbetat mycket 

för att få en hög förståelse för organisationens mål, vision och arbete med 

förbättringar, samt med att engagera alla medarbetare genom personliga mål om antal 

förbättringsförslag.  Resultatet från Vägverket har tolkats som att de inte lyckats 

kommunicera ut varken syftet med förbättringsarbetet eller hur detta är kopplat till 

målen till de anställda. Detta kan ha bidragit till den låga kännedom om och förståelse 

för systemet som framkommit i intervjuerna.  

 

 Det är positivt att Vägverket har en stark kultur i och med att kulturen stödjer arbetet 

med att ständigt förbättra verksamheten. 
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 Svaren från enkätstudien indikerar en brist i kommunikationen kring Vägverkets 

värderingar, då en del av dem som delar majoritetens värderingar tror sig ha en 

avvikande åsikt. 

 

 Resultatet indikerar att Vägverket ligger i ett tidigare stadium av implementering än 

Clarion Hotel, det vill säga stadium 2 av 3, enligt Bessant och Francis (1999), och i 

den så kallade förändringsfasen (4 av 5) enligt Sörqvist (2004). Det innebär att de inte 

ännu har strategiskt fokus på ständiga förbättringar, att effekter inte tydligt kan ses på 

verkets övergripande mål, att de inte arbetar tillräckligt aktivt med övervakning och 

mätning av effekter av förbättringsarbetet, samt att förbättringar inte är en del av 

vardagen för alla medarbetare. 
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7 REKOMMENDATIONER 

Här presenteras författarens rekommendationer till Vägverkets fortsatta arbete med ständiga 

förbättringar. 

 

 Tydligt redovisa resultat av de mätningar som genomförs för att medarbetare ska få en 

bättre bild av funktionaliteten och kvaliteten av verksamheten 

 Engagera medarbetarna att delta i förbättringsarbetet, genom att: 

o Utveckla utbildningen i förbättringsarbete. Exempelvis uppmuntra till 

innovation och samarbete, samt förmedla kunskap som ökar förståelsen 

för arbetet och dess koppling till organisationens mål 

o Förbättra kommunikationen kring förbättringsarbetets resultat 

o Öka motivationen, ge ”coaching”, och visa tydligare på möjligheten för 

medarbetarna att kunna påverka organisationen och verksamheten 

 Fler externa samarbeten. Detta stöds av medarbetarna och leder ofta till nya i idéer 

 Tydligt uttrycka och förmedla de värderingar som Vägverket står för, och understryka 

att en viktig värdering är att systemet snarare än anställda är orsak till avvikelser som 

uppstår. 
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BILAGA 1 – ENKÄT OM ORGANISATIONSKULTUR 

Denna undersökning av kulturen i Din organisation är en del av ett examensarbete på Stockholms 

universitet om kultur och ständig förbättring i tjänsteorganisationer. Vägverket har gett i uppdrag att 

utföra undersökningen eftersom det pågår ett arbete för att ständigt förbättra verksamheten.  

En intressant fråga när det gäller förbättringsarbete är hur organisationskulturen ser ut i verksamheten. 

Samma undersökning genomförs även på Clarion Hotels, och resultaten kommer att jämföras på 

verksamhetsnivå. 

Inga individuella svar kommer därför att kunna identifieras – undersökningen är helt anonym. 

Det är av stor vikt att undersökningen besvaras av så många som möjligt för att resultatet ska kunna 

användas. Jag ber Dig därför att ta Dig tid till att svara på frågorna. Det är 36 delfrågor på 4 sidor och 

det tar högst 8 minuter att fylla i. Svaren behöver vara inskickade senast den 7 november. 

Vid frågor om enkäten eller vid problem, ring 073xxxxxxx eller skicka e-post 

emma.lidholm@external.vv.se 

TACK PÅ FÖRHAND!  Emma Lidholm, Stockholms universitet 

 

De fem följande frågorna syftar till att bekräfta om de personer som svarar på enkäten är 

representativa för hela organisationen när det gäller kön, ålder, arbetsområde, tid spenderad i 

organisationen samt befattning. 

 

Är du kvinna? 
 

 eller man? 
 

Vilket år föddes du?  19      

Vilken enhet arbetar du 

på? 
       

Hur länge har du arbetat  

på Vägverket? 
Mindre än 2 år  

 

 Mer än 2 år 
 

Vilken befattning har du? Chef 
Egen kommentar        

 Mellanchef 
Egen kommentar        

 Ej chef                 
Egen kommentar        

 

 

mailto:emma.lidholm@external.vv.se
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2. När något inte går som det ska eller är tänkt i organisationens vardag säger man att det uppstår en avvikelse. 

Det kan handla om att kunder inte blir nöjda eller att en försändelse inte kommer fram i internposten. 

Håller du med om följande påståenden? 
Håller med 

fullständigt 

Håller med 

i stort sätt 

Varken 

eller 

Håller delvis 

inte med 

Håller inte 

alls med Vet ej 

a) När en avvikelse uppstår tycker jag att 

det är viktigt att utreda vem som orsakat 

problemet       

b) När en avvikelse uppstår tycker jag att 

det är viktigt att utreda vad som orsakat 

problemet        

c) När en avvikelse uppstår beror det oftast i 

första hand på att arbetsrutinerna inte är 

tillräckligt tydliga       

d) När en avvikelse uppstår beror det oftast i 

första hand på att jag eller någon annan i 

organisationen har gjort fel       

  

1. 
Ja Sådär Nej Vet ej 

  

a) Tycker du att du har en god uppfattning 

om hur bra verksamheten på din enhet 

fungerar?     

  

 Mycket 
väl Väl 

Någorlunda 
väl 

Inte 
väl 

Inte 
alls väl Vet ej 

b) Hur väl tror du att din uppfattning av 

hur verksamheten fungerar stämmer 
överens med verkligheten?       

 
Ja Ibland Nej Vet ej  

c) Tycker du att det är nödvändigt att 

lägga resurser på att mäta hur 

verksamheten fungerar? 
     

 

Ja Ibland Nej Vet ej  

d) Tror du att en sådan mätning skulle ge 

mer information än du redan hade?      

 

Ja Nej Vet ej 
  

e) Tror du att din åsikt om dessa frågor 
stämmer överens med den allmänna 

uppfattningen i organisationen?     
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 Håller med 

fullständigt 

Håller med 

i stort sätt 

Varken 

eller 

Håller delvis 

inte med 

Håller inte 

alls med Vet ej 

e) När en avvikelse uppstår beror det oftast i 

första hand på annan orsak       

f) Jag tycker att anställda ska påtala fel och 

brister som uppstår i arbetet till närmaste 

chef       

g) Jag tycker att anställda ska vara 

uppmärksamma på fel och brister som 

uppstår i arbetet       

h) Jag tycker att det är viktigt att förbättra 

och utveckla mina arbetsmetoder       

i) Jag tycker att företagsregler alltid ska 

följas, även om ett undantag skulle ligga i 

företagets intresse       

 
Ja Nej Vet ej    

j) Tror du att din åsikt om dessa frågor 

stämmer överens med den allmänna 

uppfattningen i organisationen?    
   

 

  

3. Håller du med om följande påståenden? 
Håller med 

fullständigt 

Håller med 

i stort sätt 

Varken 

eller 

Håller delvis 

inte med 

Håller inte 

alls med Vet ej 

a) Det är viktigt för mig att ha ett 

omfattande samarbete med kollegor         

b) Jag föredrar oftast samarbete framför 

enskilt arbete       

c) Jag tycker att det är viktigt att hjälpa 

mina arbetskollegor att växa och 

utvecklas       

d) Jag vill hellre fatta beslut enskilt än i 

grupp       

e) Mina beslut blir bättre om jag fattar 

dem enskilt än i grupp       

f) Organisationen jag arbetar i har få 

samarbeten med andra organisationer       
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Håller med 

fullständigt 

Håller med 

i stort sätt 

Varken 

eller 

Håller delvis 

inte med 

Håller inte 

alls med Vet ej 

g) Jag tycker att externa samarbeten är positiva 
      

h) När jag fattar beslut själv finns det en risk att 

jag missar viktiga perspektiv på frågan       

i) Enligt mina erfarenheter är det i svåra 

beslutssituationer bättre att samarbeta       

 Ja Nej Vet ej    

j) Tror du att din åsikt om dessa frågor 

stämmer överens med den allmänna 

uppfattningen i organisationen?    
   

 

 

  

4. Vilken betydelse har följande faktorer för dig?   Mycket 

stor Stor 

Varken stor 

eller liten Liten 

Mycket 

liten Vet ej 

a) Att jag får lösa min arbetsuppgift på mitt eget 

sätt       

b) Att jag kan visa om jag inte håller med min chef 
      

c) Att jag får fatta egna beslut 
      

d) Att jag slipper fatta egna beslut 
      

e) Att jag har en chef som sätter tydliga ramar för 

mitt arbete       

f) Att det finns tydliga regler från ledningen (ska 

ej besvaras av ledningsrepresentanter)       

g) Att jag får vara involverad i beslutsprocessen 

om organisationens vision och mål       

 
Ja Nej Vet ej 

   

h) Tror du att din åsikt om dessa frågor stämmer 

överens med den allmänna uppfattningen i 

organisationen?    
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5.  Ja Ibland Nej Vet ej 

a) Kan det vara givande att titta på andra organisationer 

för att få nya idéer om hur arbetet kan utvecklas i din 

organisation?     

b) Är det svårt att jämföra din organisation med andra 

organisationer eftersom förutsättningarna hos er är så 

pass unika eller att er inriktning/ arbetssätt/område är 

så pass unikt att det inte går att applicera andras idéer 

hos er? 

    

 Ja Nej Vet ej  

c) Tror du att din åsikt om dessa frågor stämmer överens 

med den allmänna uppfattningen i organisationen?    

 

 

Glöm inte att spara när alla svar är ifyllda! 

Ifylld och sparad enkät skickas senast den 7 november till 

emma.lidholm@external.vv.se 

 

Har du ytterligare synpunkter på denna undersökning och dess frågor så skriv dem gärna här: 

 

Än en gång: Tack för hjälpen! 

 

 

 

 

      

mailto:emma.lidholm@external.vv.se
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BILAGA 2 – ENKÄTSVAR 

Diagram med filter, utan de som svarat att deras åsikter skiljer sig från den generella 
uppfattningen 
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49%

34%

3%

6% 5% 3%

2f: Jag tycker att anställda ska påtala fel och brister som uppstår i arbetet 
till närmaste chef

Håller med fullständigt

Håller med i stort sett

Varken eller

Håller delvis inte med

Håller inte alls med

Vet ej

67%

31%

1%
1%

2g: Jag tycker att anställda ska vara uppmärksamma på fel och brister som 
uppstår i arbetet

Håller med fullständigt

Håller med i stort sett

Varken eller

Håller delvis inte med

Håller inte alls med

Vet ej

76%

20%

1%
1%2%

2h: Jag tycker att det är viktigt att förbättra och utveckla mina 
arbetsmetoder

Håller med fullständigt

Håller med i stort sett

Varken eller

Håller delvis inte med

Håller inte alls med

Vet ej
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15%

36%

13%

18%

12%
6%

2i: Jag tycker att företagsregler alltid ska följas, även om ett undantag skulle ligga i 
företagets intresse

Håller med fullständigt

Håller med i stort sett

Varken eller

Håller delvis inte med

Håller inte alls med

Vet ej

60%

36%

2%1% 1%

3a: Det är viktigt för mig att ha ett omfattande samarbete med kollegor

Håller med fullständigt

Håller med i stort sett

Varken eller

Håller delvis inte med

Håller inte alls med

Vet ej

31%

40%

20%

7%

1%1%

3b: Jag föredrar oftast samarbete framför enskilt arbete

Håller med fullständigt

Håller med i stort sett

Varken eller

Håller delvis inte med

Håller inte alls med

Vet ej

60%

36%

4%

3c: Jag tycker att det är viktigt att hjälpa mina arbetskollegor att växa och 
utvecklas

Håller med fullständigt

Håller med i stort sett

Varken eller

Håller delvis inte med

Håller inte alls med

Vet ej



70 

 

 

 

 

 

2%

26%

25%
29%

16%

2%

3d: Jag vill hellre fatta beslut enskilt än i grupp

Håller med fullständigt

Håller med i stort sett

Varken eller

Håller delvis inte med

Håller inte alls med

Vet ej

2%
13%

22%

29%

31%

3%

3e: Mina beslut blir bättre om jag fattar dem enskilt än i grupp

Håller med fullständigt

Håller med i stort sett

Varken eller

Håller delvis inte med

Håller inte alls med

Vet ej

4%

9%

13%

22%
47%

5%

3f: Organisationen jag arbetar i har få samarbeten med andra 
organisationer

Håller med fullständigt

Håller med i stort sett

Varken eller

Håller delvis inte med

Håller inte alls med

Vet ej

68%

27%

2% 3%

3g: Jag tycker att externa samarbeten är positiva

Håller med fullständigt

Håller med i stort sett

Varken eller

Håller delvis inte med

Håller inte alls med

Vet ej
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17%

41%
14%

19%

5% 4%

3h: När jag fattar beslut själv finns det en risk att jag missar viktiga 
perspektiv på frågan

Håller med fullständigt

Håller med i stort sett

Varken eller

Håller delvis inte med

Håller inte alls med

Vet ej

55%34%

4% 4% 1% 2%

3i: Enligt mina erfarenheter är det i svåra beslutssituationer bättre att 
samarbeta

Håller med fullständigt

Håller med i stort sett

Varken eller

Håller delvis inte med

Håller inte alls med

Vet ej

11%

45%
26%

12%

5% 1%

4a: Vilken betydelse har det för dig att du får lösa din arbetsuppgift på ditt 
eget sätt?

Mycket stor

Stor

Varken stor eller liten

Liten

Mycket liten

Vet ej

21%

48%

17%

3%
5%

6%

4b: Vilken betydelse har det för dig att du kan visa om du inte håller med 
din chef?

Mycket stor

Stor

Varken stor eller liten

Liten

Mycket liten

Vet ej
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19%

53%

20%

5% 2%1%

4c: Vilken betydelse har det för dig att du får fatta dina egna beslut?

Mycket stor

Stor

Varken stor eller liten

Liten

Mycket liten

Vet ej

1%

6%

23%

22%

46%

2%

4d: Vilken betydelse har det för dig att du slipper fatta egna beslut?

Mycket stor

Stor

Varken stor eller liten

Liten

Mycket liten

Vet ej

15%

36%26%

14%

7% 2%

4e: Vilken betydelse har det för dig att du har en chef som sätter tydliga ramar för 
ditt arbete?

Mycket stor

Stor

Varken stor eller liten

Liten

Mycket liten

Vet ej

30%

34%

10%
1%

3%

22%

4f: Vilken betydelse har det för dig att det finns tydliga regler från 
ledningen?

Mycket stor

Stor

Varken stor eller liten

Liten

Mycket liten

Vet ej
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27%

44%

20%

5% 3% 1%

4g: Vilken betydelse har det för dig att du får vara involverad i beslutsprocessen om 
organisationens vision och mål?

Mycket stor

Stor

Varken stor eller liten

Liten

Mycket liten

Vet ej

73%

21%

2% 4%

5a: Kan det var givande att titta på andra organisationer för att få nya idéer 
om hur arbetet kan utvecklas i din organisation?

Ja 

Ibland

Nej

Vet ej

10%

32%
53%

5%

5b: Är det svårt att jämföra din organisation med andra organisationer eftersom 
förutsättningarna hos er är så pass unika eller att er inriktning/arbetssätt/område 

är så pass unikt att det inte går att applicera andras idéer hos er?

Ja 

Ibland

Nej

Vet ej
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BILAGA 3 – INTERVJUUNDERLAG  

*= frågor som ställt till både huvudinformant och verifieringsinformant 

1. Vad har din organisation för strategiska mål? Vad är det som driver er? 

2. Det finns många olika anledningar till att arb. med st. förb. Vad är syftet med ert förb. 

arb? Vad vill ni uppnå? Finns det flera syften med arbetet? 

3. a)Det finns många olika filosofier och verktyg kring hur man bäst uppnår en ständig 

förbättring. Vad är er filosofi?  

b)Vad är din kunskap om olika strategier och verktyg inom förbättringsarbetet? 

Känner du till TQM (totalkvalitet), sex sigma, kaizen, ISO 9000? 

4. a)Hur många förbättringar har ni genomfört? (hur länge arbetat med förbättringar?) 

b)Hur räknar ni förbättringarna, per tidsperiod, per anställd, totalt..? 

c)Hur vet ni om ni har uppnått en förbättring? 

d)* Har ni märkt ngn effekt av förb. arb? Vad? 

e)* Har effekterna påverkat möjligheten att nå Clarions strategiska mål (positivt)? 

f)Hur vet ni om och vad förbättringarna har haft för effekt på verksamheten i helhet, 

era mål? 

g)Vem gör mätningarna? Har ni funderat på om det är möjligt att anställda själva 

mäter förbättringar mot de mål de har närmas sig? 

h)* Motsvarar effekterna hittills era förväntningar? På vilket sätt? 

5. Jag har nyligen läst en empirisk studie där man i Australiensiska 

tjänsteverksamheter sett att positiva effekter varit både mätbara och icke mätbara. Hur 

tycker du att det stämmer överens med din uppfattning av effekterna hos er? 

6. På vems initiativ startade ni förbättringsarbetet? (Kommer arbetet att sprida sig till 

de andra hotellkoncepten?) Har stödet från ledningen förändrats under resans gång? 

7.a)Studien jag pratade om tidigare säger även att fördelarna med förbättringsarbete 

kan ta tid på sig innan de syns. Framför allt p g a att det tar tid att ändra kultur och 

attityder hos anställda. *Vad har ni haft för förväntningar när det gäller 

tidsperspektivet?  

b)* Krävs det direkta effekter för att arbetet ska stödjas uppifrån? 

8. a)* Hur är organisationen uppbyggd – var tas besluten och i vilken mån kan icke-

chefer påverka sin situation?  

b)* Skulle du säga att ni har ett koncentrerat eller spritt beslutsfattande? Har ni alltid 

haft det så?  
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c)(Om spritt beslutsfattande) Har ni stött på problem med ledare som inte vill släppa 

makten? 

d) När det gäller de strategiska målen och företagets vision, vad grundas beslut kring 

dessa på? 

e)* Har anställda möjlighet att påverka vision och mål? (vilka kan det? Och hur?) 

f)* Hur pass välkända är målen och visionen hos de anställda? (delmål?) 

g)* Hur är det med de anställdas bild av vad st. förb. är och varför ni har valt att arbeta 

så? 

9. a)* Hur jobbar ni för att finna förbättringspotential? 

b)* Vilka är delaktiga i den processen? 

c)* Har dessa fått någon utbildning i st. förb. eller i att söka brister och hitta lösningar? 

d)* Använder ni systemet för att få in avvikelserapportering? 

e)* Vad leder en avvikelserapportering till? Vad för typ av avvikelser handlar det om? 

*Har ni definierat en avvikelse för de anställda? 

f)* Hur har ni motiverat de anställda till att ge förbättringsförsl/avvik.rapportering?  

g)* Belöningssystem? Hur? 

h)* Ser du en risk at anställda inte vågar rapportera in fel som skett? 

i)Hur behandlas idéer och förslag? 

j)* Genomför ni många förbättringar samtidigt eller tar ni dem en och en? 

10. a)* Har förb. arb orsakat många förändringar i verksamheten? 

b)* Hur har förändringarna mottagits av de anställda? (motsträvighet?) 

11. (Ert arbetssätt. Många företag ser alla olika delar i sin verksamhet som processer. 

Är det ett arbetssätt som ni också tillämpar?) 

12. Beroende på verksamhet/arbetssätt finns det olika strategier för att arbeta med 

processer och resultat. Antingen utformas processerna efter vilka mål som ska uppnås. 

Det andra sättet är att man arbetar med processerna som självändamål. Resultat uppnås 

ändå, men det är processerna i sig som styr resultaten och inte tvärt om. Hur skulle du 

säga att er strategi är? 

13. a)* Olika organisationer har olika inställn. till samarb. Det kan ses som kritiskt för 

att bra beslut ska fattas, men hos andra ses samarbete som ineffektivt. Hur ser ni på 

samarbete? 

b) Samarbetar ni med andra organisationer? Vad kommer det sig, och vad vill ni 

uppnå med det? Vad har effekten varit? 
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c) Hur går arbetet till inom organisationen, har ni speciella förbättringsmöten? Var i 

organisationen sker dem? 

14. Gör ni även kontinuerliga mätningar av kundens förväntningar och uppfattningar? 

15. Har ni funderat på er organisationskultur och hur den påverkar förbättringsarbetet? 

16. (Har ni funderat på att använda ett standardiserat kvalitetsledningssystem? Varför, 

varför inte? (för att kunna visa upp certifiering..)) 

17.* Hur definierar ni/du en ständig förbättring? 

18.* Vad anser du vara framgångsfaktorerna för ett effektivt förbättrings arbete? 

19. Det finns en teori om att en organisation är som en kedja. Kedjor som bekant är 

inte starkare än den svagaste länken. Därför hävdar teorin att man ska fokusera på att 

finna den begränsningen i organisationen, och satsa resurser på bara den, för att uppnå 

en ständig förbättring. Hur tycker du att det låter? Är det ett arbetssätt som skulle 

fungera hos er tror du? 
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