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Abstract 

A company's competitiveness in today's society depends on its ability to exploit, develop, and 
share the knowledge accumulated within the company. For this purpose, many companies use 
management systems, where the best working practices are collected and made available for 
employees to use. SWEDAC describes how "the focus of management systems has gradually 
shifted from orderliness to continuous improvement" (SWEDAC, 2012). This shift of focus can 
also be seen at Skanska Sweden, one of Sweden's largest construction companies with operations 
in construction and development of commercial and residential real estate. 
 
Skanska Sweden has in recent years not managed their management system in a sufficiently 
systematic manner. It is one of the reasons why users today are experiencing that the 
management system is unclear and that it is difficult to find the right information. How the 
company manage the system could be improved in many ways. The managing organization lacks 
clarity in roles and responsibilities and the cross-functional cooperation could be enhanced. 
Furthermore, the improvement of the system has not been as extensive in recent years due to top 
management prioritizing in favour of other projects and initiatives. 
 
The purpose of this study is to develop a proposal on how the managing organization and its 
work processes can be developed to ensure the management system's continuous improvement 
and adaptation to the business. The aim is also to identify important factors for conducting 
improvement efforts. 
 
The thesis includes a situation analysis of the currently existing management organization and its 
efforts to improve and develop the management system. The analysis has been carried out 
through observations and interviews with about 20 employees. Concrete proposals on 
organizational and work structure have been drawn from this analysis. 
 
A number of factors, which are considered as important conditions for the improvement work to 
proceed in a more systematic and effective way, are identified. These correspond largely with the 
success factors described in the literature. Clear roles, continuity, focus on the value creating 
processes and the involvement of management and employees are some key factors in Skanska 
Sweden's continued management work concerning the management system. 
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Sammanfattning 

Ett företags konkurrenskraft är i dagens samhälle beroende av dess förmåga att tillvarata, utveckla 
och dela den kunskap som finns samlad inom företaget. För detta syfte använder många företag 
ledningssystem, där de bästa arbetssätten samlas och görs tillgängliga för medarbetarna att 
använda. SWEDAC beskriver hur ”fokus för ledningssystem har successivt flyttats från ordning och 
reda till ständig förbättring” (SWEDAC, 2012). Denna fokusförflyttning sker så även på Skanska 
Sverige, ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande 
samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter. 
 
Skanska Sverige har under de senaste åren inte förvaltat ledningssystemet på ett tillräckligt 
systematiskt sätt. Det är en av anledningarna till att användarna idag upplever ledningssystemet 
som otydligt och svårt att hitta rätt information i. Förvaltningen av ledningssystemet kan 
förbättras på många sätt. Förvaltningsorganisationen saknar tydlighet i roller och ansvar och det 
tvärfunktionella samarbetet skulle behöva utökas. Vidare har förbättringsarbetet inte skett lika 
omfattande under senare år och förvaltningen bortprioriterats till förmån för andra projekt och 
satsningar. 

 
Syftet med examensarbetet är att ta fram ett förslag på hur den förvaltande organisationen och 
dess arbetsprocess kan utvecklas för att säkerställa ledningssystemets ständiga förbättring och 
anpassning till verksamheten. Syftet är även att kartlägga viktiga faktorer för att bedriva 
förvaltningsarbetet. 
 
Examensarbetet omfattar en nulägesanalys av den idag befintliga förvaltningsorganisationen och 
dess arbete med att förbättra och utveckla ledningssystemet. Analysen har utförts genom 
observationer samt intervjuer med ett 20-tal anställda. Konkreta förslag på organisations- och 
arbetsstruktur har utarbetats utifrån denna analys.  
 
Ett antal faktorer, som anses utgöra viktiga förhållanden för att förbättringsarbetet ska fortskrida 
på ett mer systematiskt och verkningsfullt sätt, har identifierats. Dessa överensstämmer till stor 
del med de framgångsfaktorer som finns beskrivna i tidigare litteratur. Tydliga roller, kontinuitet, 
fokus på verksamhetens värdeskapande processer samt engagemang från ledning och 
medarbetare är några nyckelfaktorer i Skanska Sveriges fortsatta förvaltningsarbete.  
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1. Inledning 
 

I detta inledande kapitel beskrivs bakgrunden till studien och det problem som ligger till grund för frågeställningar. 
Vidare presenteras studiens syfte samt avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 
 
För att informationen i en organisation ska bli en strategisk resurs krävs det att den omvandlas till 
kunskap som kan vägleda medarbetarnas handlingar (Frappaolo, 2006). Ett företags konkurrenskraft 
är i dagens samhälle beroende av dess förmåga att tillvarata, utveckla och dela den kunskap och 
erfarenhet som finns samlad inom företaget. För detta syfte använder många företag ledningssystem, 
där de bästa arbetssätten för att möta kundens förväntningar och krav samlas och görs tillgängliga för 
medarbetarna att använda. Många organisationer och företag upplever dock svårigheter med att 
skapa system och processer som effektivt kan förvärva och bevara kunskap samt göra denna 
lättillgänglig för medarbetarna (Gebus & Leiviska, 2009). SWEDAC, en statlig myndighet för 
ackreditering och kontroll, beskriver ledningssystem som; ”ett stöd för att införa och upprätthålla 
effektiva processer samt för att leda och förbättra företagets verksamhet” (SWEDAC, 2012). 
Ledningssystem utgör vidare en grund för certifiering. Att certifiera ledningssystemet är inget krav 
men vanligt förekommande då allt fler kunder ställer krav på företagens arbete inom områden som 
kvalitet, miljö och arbetsmiljö. I Sverige finns idag över 10 000 certifierade ledningssystem. 
 
SWEDAC beskriver hur ”fokus för ledningssystem har successivt flyttats från ordning och reda till 
ständig förbättring” (SWEDAC, 2012). Denna fokusförflyttning sker så även på Skanska Sverige, ett av 
Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av 
bostäder och kommersiella fastigheter. Skanskas ledningssystem, ”Vårt sätt att arbeta” (Vsaa), 
introducerades för 15 år sedan och just nu genomförs ett omfattande arbete med att se över 
systemet. Förutom en granskning av dess innehåll samt införandet av en ny plattform vill Skanska 
passa på att utveckla rutiner och arbetsprocesser bättre anpassade till hur verksamheten arbetar och 
ser ut idag. Därmed står Skanska Sverige inför en utmaning.  
 
Att förändra och omorganisera för att uppnå ökad effektivitet är idag vardag för många företag. I 
många fall handlar det om att anpassa sig och agera utifrån en allt snabbare förändringstakt. Detta är 
en förutsättning för att som företag öka sin konkurrenskraft och som kräver att man ständigt 
förbättrar sig. För att uppnå ökad effektivitet och hållbar lönsamhet behöver detta arbete ske 
kontinuerligt och på ett strukturerat sätt. Hur man väljer att leda och utveckla sina medarbetare, 
affärer och sin organisation har vidare stor inverkan på slutresultatet.   

 

1.2 Problembeskrivning 
 
Skanska Sverige är uppbyggd som en flerdimensionell matrisorganisation där kärnverksamheten är 
indelad i tre verksamhetsgrenar; Hus, Väg & Anläggning och Asfalt & Betong. Verksamhetsgrenarna 
är vidare uppdelade, geografiskt såväl som utifrån produktspecifika områden, i regioner och distrikt. 
Som stöd till hela verksamheten, framförallt till projekten och produktionen, finns supportfunktioner 
så som Inköp, Ekonomi och Strategi & Utveckling. Beroendena mellan affärsenheterna är starka 
vilket bidrar till denna komplexa struktur, något som i sin tur ställer höga krav på koordination och 
tvärfunktionella samarbeten.  
 
Under 2012 genomfördes inom Skanska Sverige en omfattande medarbetarundersökning där 
användarnas åsikter om ledningssystemet efterfrågades (Skanska Sverige, 2012). Resultatet visar att 
majoriteten av medarbetarna ser ledningssystemet som ett mycket positivt stöd i deras arbete. Trots 
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detta visar undersökningen även på stor förbättringspotential. De flesta anser att systemet är föråldrat 
och med tiden vuxit sig allt för stort. Det upplevs av många som rörigt och svåranvänt. Att systemet 
har legat på samma IT-plattform sedan dess tillkomst bidrar bland annat till denna bild. Systemet 
innehåller vidare en omfattande mängd information som i hög grad presenteras i form av text. Många 
medarbetare uttrycker att det är svårt att veta vilken information som är relevant i det specifika fallet, 
i det specifika projektet.  
 
Det finns idag många spridda förbättringsinitiativ att uppmärksamma inom Skanska Sverige. Det sker 
tvärfunktionella samarbeten för att utveckla gemensamma arbetssätt och förbättra ledningssystemet. 
Engagemang och delaktighet i förbättringsarbetet förekommer dock i varierande grad. 
Ledningssystemet har under senare år förvaltats med viss systematik, men i sin helhet inte tillräckligt. 
Arbetet förekommer ofta som spridda personliga initiativ och baseras till viss del på ad hoc beslut. 
Det finns således stor förbättringspotential vad gäller förvaltningsarbetet kring ledningssystemet. 
 
Ledningssystemet är i dagsläget inte fullt uppdaterat mot verksamheten då det saknas tillräckliga 
rutiner för förbättringar mellan olika avdelningar och enheter. Med utvecklingsprojektet ”Vårt sätt att 
arbeta 2.0” (Vsaa 2.0) vill Skanska Sverige förändra detta. Projektet är en förändringsprocess som 
innefattar en rad olika förbättringsåtgärder och förändringar. En ny IT-plattform ska ge 
ledningssystemet ett nytt utseende och därutöver kommer innehållet att ses igenom. Som en viktig 
del i projektet ingår även arbetet med se över den organisation som avser upprätthålla förvaltningen 
av ledningssystemet. Organisations- och arbetsstrukturen för förvaltningen ses som vital då den ska 
säkerställa ett kontinuerligt uppdaterat ledningssystem som ständigt förbättras. Hur denna 
organisation ska se ut, vilka arbetssätt som bör tillämpas och vilka faktorer som är viktiga för att 
säkerställa att ledningssystemet kan hållas ”up to date”, det är en fråga som står inför utredning.  
 

 
1.3 Frågeställningar 

 

 Hur fungerar förbättringsarbetet som idag bedrivs kring Skanska Sveriges ledningssystem?  

 Hur kan den befintliga förvaltningsorganisationen och dess arbetsprocess utvecklas för att 
bättre möta Skanska Sveriges förändrade behov? 

 Vilka förhållanden är centrala för att bedriva ett kontinuerligt förbättringsarbete av Skanska 
Sveriges ledningssystem?  
 

1.4 Syfte 
 
Med detta arbete avser vi utveckla och föreslå en för Skanska Sverige anpassad 
förvaltningsorganisation, avsedd att förvalta företagets ledningssystem. Förslaget innefattar vidare 
stödjande processer för organisationens arbete med att ständigt förbättra ledningssystemet. Syftet 
är att söka förstå hur förbättringsarbetet bedrivs idag, vad som fungerar och vad som brister, och 
utifrån denna analys arbeta fram ett förankrat förslag inför framtiden. Vidare vill vi undersöka 
vilka omständigheter som kan göra skillnad i utförandet av detta arbete. 

 

1.5 Avgränsningar 
 
Vår studie är begränsad till att omfatta Skanskas Sverige AB. Vi avser inte behandla 
implementering av framtagna förslag, även om framtagna arbetsprocesser givetvis kommer 
innefatta implementering av förbättringsåtgärder.  
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Detta examensarbete är även begränsat i dess omfattning på så sätt att förslag på organisation och 
arbetsprocess berör Skanska Sverige på en övergripande central nivå och innefattar inte åsikter 
från användare och medarbetare längre ut i organisationen. Undantag för detta gäller vissa åsikter 
som lämnats vid en omfattande medarbetarundersökning som utfördes under 2012 (Skanska 
Sverige, 2012). Vidare har personer på ledningsnivå, varav vissa har en roll i befintlig 
förvaltningsorganisation, inte intervjuats.  
 
Förvaltningsorganisationen kommer att anpassas för Skanska Sverige i sin helhet och inte på ett 
utförligt sätt ta hänsyn till de olikheter som finns inom de olika affärsenheterna. Då man har gett 
uttryck för att förvaltningsarbetet brister som mest inom och mellan verksamhetsgrenarna Hus 
samt Väg och Anläggning kommer dock något mer fokus läggas på just dessa enheter. Att 
koncentrera arbetet kring dessa känns relevant då de utgör Skanska Sveriges kärnverksamhet. 
Beslutet grundar sig även på den tidsbegränsning som examensarbetet medför.   
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2. Metod 
 

I följande kapitel redovisas studiens tillvägagångssätt och arbetsgång samt motiveringar till de val som gjorts för 

insamling av material till teori och empiri. Vidare diskuteras studiens trovärdighet, representativitet och de etiska 

aspekter som beaktats. 

 

2.1 Forskningsansats 
 
Vid identifiering av lämplig forskningsmetod bör forskaren enligt Holme och Solvang (1997) utgå 
från det problem som behandlas, sin frågeställning och syftet med studien. Alvesson och 
Sköldberg (1994) menar att forskningsansatsen anger det tillvägagångssätt som forskaren väljer 
för genomförandet och vilket förhållande denna har till teorier och empiri.  

2.1.1 Induktion, deduktion och abduktion 

Deduktiv forskning kan enligt Holme och Solvang (1997) beskrivas som att bevisa. Forskaren 
utgår från teori och samlar sedan in data genom empiriska undersökningar. Induktiv forskning 
kan istället beskrivas som att upptäcka. Enligt Hartman (2004) utgår då forskaren från empiriska 
observationer för att därefter dra generella och teoretiska slutsatser utifrån detta material. Arbetet 
med denna studie har vart av utredande karaktär, där litteraturstudier och empiri har utförts och 
inhämtats, testats och omtolkats växelvis. Resultaten har vuxit fram genom dialog med berörda 
personer i organisationen, observationer och genom fortgående studier inom relevanta 
vetenskapliga områden. Därmed har en abduktiv ansats använts som utgångspunkt i detta arbete, 
vilken beskrivs som en kombination av den deduktiva och den induktiva ansatsen (Alvesson & 
Sköldberg, 1994).  

2.1.2 Kvantitativa och kvalitativa studier 

Kvalitativa studier syftar till att erhålla en djupare förståelse för ett problem genom insamling av 
information. Syftet är att beskriva det sammanhang som problemet ingår i. Holme och Solvang 
(1997) beskriver kvalitativa studier som mest lämpliga då forskaren intresserar sig för 
sammanhang och strukturer och undersöker få objekt på djupet. Det primära syftet är 
beskrivning och förståelse.     
 
Syftet i detta examensarbete är av kvalitativ karaktär eftersom tankar, kunskap och åsikter som 
anställda innehar är väsentliga för fullföljandet av examensarbetets mål. Vi avser med detta arbete 
öka vår förståelse för hur en förvaltande organisation kan sättas samman och arbeta under givna 
omständigheter. Syftet är bland annat att identifiera befintliga strukturer och processer och för att 
uppnå detta är en kvalitativ forskningsansats lämplig. Enligt Ghauri och Grønhaug (2010) är 
kvalitativa studier att föredra vid explorativa undersökningar som beskrivs nedan, vilket 
ytterligare styrker vårt val. 
 

2.2 Undersökningsansats 

2.2.1 Klassificering 

Vetenskapliga studier klassificeras vanligen utifrån hur mycket man vet inom ett problemområde 
innan studien startar (Ghauri & Grønhaug, 2010). Med det avses hur pass strukturerat problemet 
är. Vanliga klassificeringar är deskriptiva, kausala och explorativa undersökningar. Den 
förstnämnda klassificeringen används då ett problem är ostrukturerat och de två sistnämnda när 
problemet är strukturerat.  
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Problemstrukturen gällandes den empiriska forskningen i detta examensarbete är ostrukturerad 
eftersom att något givet förhållande att undersöka eller beskriva inte existerar. Därmed kan 
varken en deskriptiv eller kausal ansats utföras. Vi söker skapa förståelse för hur en situation ser 
ut i dagsläget och vad som krävs för en förbättring.  Problemformuleringen är av undersökande 
karaktär, varför en explorativ ansats ses stödja denna väl.  

2.2.2 Fallstudie 

En fallstudie innebär enligt Bell (2006) att grundligt studera en avgränsad aspekt av ett problem 
under en begränsad tidsperiod och är en vanlig metod för att studera processer och förlopp. 
Fallstudier används ofta när syftet är att studera en specifik organisation och identifiera faktorer 
avseende någon aspekt eller något beteende inom organisationen (Ghauri & Grønhaug, 2010). 
Det är ett tillvägagångssätt att föredra då frågor så som ”hur” och ”varför” behöver besvaras och 
när fokus ligger på ett aktuellt fenomen i ett verkligt sammanhang.  
 
Det finns fyra olika typer av forskningsdesign av fallstudier. En av dessa beskrivs enligt Ghauri 
och Grønhaug (2010) vara ”single case design, holistic”, vilket tillämpats i detta arbete. Detta 
innefattar användandet av enbart ett fall, eller företag, och är lämpligt då det specifika fallet är 
kritiskt och studien är explorativ. Eftersom att syftet i detta arbete är att anpassa föreslagen 
organisations- och arbetsstruktur till Skanska Sverige och dess förutsättningar, blir studien 
specifik och unik för företaget.  
 
Motivet bakom den i detta arbete valda fallstudie är att ett utvecklingsprojekt, Vsaa 2.0, under 
hösten 2012 initierades inom Skanska Sverige. Examensarbetet avser bidra som en del i detta 
utvecklingsprojekt genom att undersöka hur förvaltningen av ledningssystemet bör se ut vid 
projektets slut. Som en viktig del i detta ingår en nulägesanalys och ett förslag på kommande 
förvaltningsorganisation och arbetsprocess utifrån de tre dimensionerna struktur, process och 
strategi. Strategidimensionen är viktig för att förstå hur förvaltningen ska fungera. 
 

 
Figur 1: Beskrivning av examensarbetets omfattning och disposition. 
 

2.3 Datainsamling 

 
Enligt Ghauri och Grønhaug (2010) kan insamlad data delas upp i primärdata och sekundärdata. 
Primärdata är information som inhämtas av forskaren själv, avsedd till det specifika projektet i 
fråga. Denna information kan erhållas genom exempelvis observationer, undersökningar, 
intervjuer och benchmarking. Sekundärdata är information som tidigare inhämtats av andra, det 
vill säga information som kan vara inhämtad i ett annat syfte. Denna information kan erhållas 
från till exempel böcker, tidskrifter och rapporter. 
 
För att bättre förstå de förutsättningar som råder inom Skanska Sverige gjordes inledningsvis en 
nulägesanalys. Syftet med denna analys var att inhämta kunskap om Skanskas ledningssystem och 
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den nuvarande förvaltningen av detta. Genom att studera nuvarande förvaltningsorganisation 
samt kartlägga befintliga arbetssätt och processer avsåg vi skapa förståelse för hur 
förbättringsarbetet bedrivs idag. Detta var till stor hjälp inför de inledande intervjuerna, eftersom 
vi då var bättre insatta och snabbare kunde skapa en gemensam bild tillsammans med 
respondenterna. Av de intervjuade i denna inledande fas hade samtliga en roll i den befintliga 
förvaltningsorganisationen. Parallellt med denna nulägesanalys har litteratur- och teoristudie 
pågått och ett teoretiskt ramverk har vuxit fram i takt med utförandet av den empiriska studien. 
 
Vidare har syftet med utvecklingsprojektet ”Vsaa 2.0” studerats för att förstå vad Skanska avser 
uppnå och vilka förändringar som kommer att ske inför framtiden. Denna kunskap erhölls via 
dokumenterat internt material men också genom samtal med personer som deltagit i initieringen 
av projektet eller som på något sätt arbetar med utvecklingsprojektet.  
 
Övrig litteratur som har studeras inom ramen för litteraturstudien avser ämnesområden så som 
organisationsteori, integration, processorientering och förbättringsarbete. Litteraturen har 
inhämtats från böcker inom ämnet samt från vetenskapliga publikationer i form av artiklar, 
tidskrifter och rapporter. Syftet har varit att bygga en så bred kunskapsbas som möjligt som 
tillsammans med inhämtad empiri kan stödja och motivera vårt slutgiltiga resultat. Vår strävan 
har varit att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av aktuell litteratur, vilket innebär att 
en så stor del som möjligt är skriven alternativt reviderad inom de senaste åren. Detta ger 
möjlighet att ta del av nya synsätt och resonemang inom utvalda ämnesområden. Av största vikt 
är dock att litteraturen är relevant och stödjer vår studie, vilket innebär att äldre litteratur 
förekommer.  
 
Som beskrivet ovan har såväl primärdata som sekundärdata använts i denna studie. Den 
huvudsakliga insamlingsmetoden för primärdata är intervjuer samt observationer. Därtill utgör 
även information som inhämtats via en benchmarking primärdata. Som komplement till det 
primära materialet har sekundärdata utnyttjats i form av litteratur och av Skanska utarbetat 
material. 

2.3.1 Intervjuer 

Att få en bild av åsikter och uppfattningar kring ämnet i en fråga nämns av Ejvegård (2009) som 
en av de största fördelarna med att använda sig av intervjuer som datainsamlingsmetod. Vid 
användandet av intervjuer måste graden av strukturering beaktas, vilket avser frågornas grad av 
tolkningsbarhet, det vill säga i den utsträckning respondenten fritt tillåts göra egna tolkningar 
(Patel & Davidson, 2003). Vid en strukturerad intervju används ett standardformat av 
förutbestämda frågor som ger respondenten litet utrymme för egen tolkning (Ghauri & 
Grønhaug, 2010). En ostrukturerad intervju innebär i stället att respondenten ges näst intill total 
frihet att diskutera reaktioner, åsikter och beteenden avseende en viss fråga, vilket medför att 
tolkningsbarheten är hög och frågorna är inte systematiskt utarbetade i förhand. En tredje typ av 
intervju är den semistrukturerade, som innebär att samtalsämnen tillåts vara flexibla och kan 
därmed ändras under intervjuns gång (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuaren tar avstamp i en 
grundidé, en utgångspunkt, som sedan tillåts avvika ifrån. Tanken är att den intervjuade tillåts 
utveckla sina resonemang. Fokusintervjuer faller under kategorin semistrukturerade intervjuer 
och tillåter variering i utformning och av frågor men som i huvudsak berör ett specifikt område 
(Trost, 2005). De möjliggör att ny information kan delges eftersom att det finns en viss frihet i 
strukturen och frågorna, som möjliggör följdfrågor och framförandet av åsikter och resonemang.  
 
Majoriteten av de intervjuer som utförts i denna studie är fokusintervjuer och är därmed 
semistrukturerade. Vi har haft för avsikt att förstå, både givna och underförstådda aspekter. Där 
av har intervjuerna haft karaktären och formen av ett ömsesidigt samtal. Respondenterna har 
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tillåtits använda egna ord och begrepp för att beskriva och förklara och kunnat uttrycka sig fritt 
kring det diskuterade ämnet. Detta har vi uppnått genom att använda oss av öppna frågor och 
därmed försökt undvika att ställa ja- och nej-frågor. Det var nödvändigt att använda sig av 
semistrukturerade intervjuer då personerna i fråga har väldigt olika bakgrund, erfarenhet och 
kunskap, och därmed kunde besvara frågorna väldigt olika och utifrån olika perspektiv. Utifrån 
detta val kunde frågorna anpassas efter respektive respondent och på så vis öka vår chans att få ta 
del av kunskap och information som personen hade god kännedom om.   
 
En intervjuguide togs inledningsvis fram där de första frågorna var grundläggande och 
behandlade den intervjuades roll och den befintliga förvaltningens organisation och 
arbetsprocess. De påföljande frågorna utgick från arbetets frågeställningar, som var områden vi 
ville beröra i intervjuerna. Utifrån dessa utarbetades eventuellt användbara följdfrågor. Då det var 
uppenbart att de intervjuade hade synpunkter eller särskilt stor kunskap och erfarenhet inom 
något delområde rörande förvaltningen övergick frågorna medvetet till att vara av mer riktad 
karaktär.  
 
Efter att ett första förslag på en organisations- och arbetsstruktur tagits fram ändrade intervjuerna 
karaktär, till att innehålla ett moment av samtal kring det förslag vi tagit fram och som då visades 
upp. I denna process involverades ytterligare personer med anknytning till projektet och 
förvaltningen. Konkreta frågor om aktiviteters följder och frekvens, specifika rollers 
ansvarsområden samt beroenden med övriga delar inom organisationen behandlades. Detta har 
för oss varit en nödvändig process för att uppnå arbetets syfte - ett förankrat och utifrån 
förutsättningarna anpassat förslag.  
 
Intervjuerna, som var och en varat cirka en timme, har vid respondenternas medgivande spelats 
in. De har senare transkriberats i sin helhet, förutom då det varit uppenbart att resonemang ligger 
utanför ramarna till examensarbetet. De intervjuade har fått läsa transkriberingen och godkänna 
att innehållet används i detta examensarbete. 
 
Vi har i referenser till intervjuer valt att särskilja på medarbetare (se beteckning M) och på 
personer som är en del av förvaltningsorganisationen (se beteckning F). Detta har vi gjort för att 
vi ser ett värde i att hålla isär synpunkter som kommer inifrån respektive utifrån 
förvaltningsorganisationen, detta då personerna har olika utgångspunkter och referensramar. 
Medarbetare som inte ingår i förvaltningsorganisationen har intervjuats i syfte att bättre förstå 
Skanska Sverige utifrån olika perspektiv och undersöka hur man gått till väga vid liknande 
situationer i företaget. Värt att notera är att de allra flesta personer i förvaltningsorganisationen 
som intervjuats innehar rollen som förbättringsledare (se beskrivning av denna roll i senare 
empiriavsnitt).  

2.3.2 Observationer 

De observationer som gjorts har skett vid såväl informella som formella möten med anställda 
inom Skanska Sverige. Då tid har funnits har vi tagit tillfället i akt att delta på möten där 
utvecklingsprojektet har diskuterats. Det har bidragit till att ge oss en bredare bild av situationen; 
vad som i dagsläget inte fungerar, tankar och strategier inför framtiden och olika personers syn på 
bedrivandet av förbättringsarbetet. Dessa observationer har hjälpt oss att fylla en hel del luckor 
som vid intervjutillfällen kan vara svåra att komma åt. Det finns en uppenbar risk att de 
intervjuade upplever osäkerhet gällande vad de kan delge och inte, något som kan leda till att man 
inte öppet delar med sig om allt och hellre delger för lite än för mycket. Att delta i möten har 
vidare gett oss chansen att iaktta hur samarbetet och kommunikationen fungerar mellan 
medarbetare från olika delar av organisationen.  
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2.3.3 Benchmarking 

Under arbetets gång uppkom möjligheten att delta i arbetet med att genomföra en benchmarking 
av några utvalda företag. Genom att titta närmare på hur andra företag har byggt upp sina 
ledningssystem samt jobbar med att ständigt förbättra och utveckla dessa vill man på Skanska 
jämföra och dra erfarenheter. Enligt Löfsten och Lindelöf (2005) är syftet med benchmarking att 
förbättra funktioner och processer inom det egna företaget och är ett alternativt sätt att 
genomföra förändringsarbete.   
 
Fyra företag har deltagit i benchmarkingen, varav inget verkar inom samma bransch som 
Skanska. Intervjuerna har skett på plats hos företaget i fråga eller, när detta inte kunnat anordnas, 
utförts via videosamtal.  

2.3.4 Urval 

Med hänsyn till frågeställningens natur har denna studie krävt involvering av såväl personer med 
direkt ansvar för systemet som berörda medarbetare. Det första urvalet berörde 9 personer inom 
den nuvarande förvaltningsorganisationen som antogs ha god kännedom om systemet och dess 
förvaltning. Under arbetets gång har detta urval utökats till att omfatta i stort sätt alla med rollen 
som förbättringsledare samt övriga personer med anknytning till projektet eller som vi 
rekommenderats att kontakta. Totalt har 18 personer deltagit i intervjuer.  
 
För att nå medarbetare som använder systemet i sitt dagliga arbete, personer som i stor 
utsträckning arbetar ute i projekt och produktion, så har vi använt oss av en 
medarbetarundersökning som genomförts under 2012 (Skanska Sverige, 2012).  
 
Företagen som deltagit i benchmarkingen verkar alla inom andra branscher än Skanska och syftet med detta var 
att uppmärksamma och lära av skillnader branscher emellan. Några av företagen har valts ut med anledning av 
att de är välkända för sitt systematiska arbete med att effektivisera sina processer och ligger i framkant när det 
kommer till förbättringsarbete. Andra företag har valts ut eftersom att de nyligen gjort satsningar på att förbättra 

sina ledningssystem. Samtliga företag är, på samma sätt som Skanska Sverige, stora organisationer och har en 
stor geografisk spridning.  

 
2.4 Metodkritik 

2.4.2 Validitet och Reliabilitet  

Validitet handlar om att finna resultat som är riktiga (Ghauri & Grønhaug, 2010). Validiteten är 
ett mått på om en viss teknik eller fråga mäter eller beskriver det som är avsett. I detta arbete 
handlar det om att finna en organisationsplan och arbetsprocess som tar hänsyn till den rådande 
verksamhetens syfte och behov. För att påvisa resultatens validitet är det i detta fall av yttersta 
vikt att redovisa hur processen för att uppnå resultat och dra slutsatser har förefallit. Detta 
innebär redovisning av frågor, svar och hur slutsatserna har dragits.  
 
Reliabiliteten handlar om studiens tillförlitlighet och är ett mått på i vilken utsträckning ett 
tillvägagångssätt ger identiska resultat vid flertalet tillfällen (Bell, 2000). Reliabiliteten i detta 
examensarbete begränsas i och med valda metoder. God reliabilitet förutsätter där av en 
noggrann dokumentering och redovisning av den insamlade informationen samt analysen av och 
resonemanget kring denna. Samtligt intervjumaterial kommer innan det används att presenteras 
för respondenten i fråga, detta för att säkerställa att det uppfattats och tolkats rätt. För att 
undvika intervjubias har vi sökt förhålla oss neutrala och objektiva under intervjuerna, och 
därmed undvika att lägga in egna värderingar i frågorna och dialogen. Vidare har båda närvarat 
vid intervjuerna för att minimera risken för systematiska misstolkningar. Viss intervjubias kan inte 
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uteslutas, men vi har haft det i åtanke. Det går till exempel inte att undkomma att vår bakgrund, 
så som utbildning och tidigare erfarenheter, påverkat de tolkningar och val som vi gjort. 
 
Valet att använda semistrukturerade intervjuer har baserats på en önskan om att uppnå levande 
samtal vilket i sin tur innebär att transkriberade intervjuer inte utgjort resultat i sig utan i stället 
redskap för tolkning och ligger som grund för analys, diskussion och det slutliga resultatet. 
Intervjuer har till sin struktur genomförts på samma sätt för alla inblandade i samma urvalsgrupp 
och samtliga har getts möjlighet att svara på samma frågor. Dock har personernas olika 
bakgrunder samt kunskapsområden medfört att följdfrågorna varierat och diskussionerna kretsat 
kring olika områden inom ämnet. Detta har setts som positivt men innebär också att 
tillförlitligheten riskerar att påverkas då alla respondenter inte ges möjlighet att uttala sig i exakt 
samma frågor.  
 
Tre av de intervjuade personerna har befunnit sig på annan geografisk plats vilket har medfört ett 
visst anpassande. I dessa fall har videosamtal anordnas vilket i alla fall tillåtit möten ansikte mot 
ansikte, och på så sätt i högre grad liknat de övriga intervjuerna.  
 
Då vi som tidigare nämnt deltagit som projektmedlemmar i detta utvecklingsprojekt har vi haft 
en geografisk närhet till involverade personer och haft möjlighet att observera situationen och 
inhämta kunskap inifrån organisationen. Detta har vi sett som en fördel på många sätt. Det har 
underlättat för oss att bygga förtroende för vårt arbete och vår delaktighet i projektet. Det har 
gett oss möjlighet att smidigt genomföra intervjuer och i efterhand återkomma med funderingar 
och erhålla feedback. Vi samtidigt är medvetna om de risker som denna höga grad av involvering 
medför och är något som vi beaktat och haft i åtanke. Vi har eftersträvat att vara öppna och 
redovisa vårt förhållningssätt till detta och i största möjliga mån beskrivit det i detta arbete.  

2.4.3 Representativitet 

Problemet är intressant eftersom fokus för användandet av ledningssystem generellt har förflyttats 
mot ”ständig förbättring”, som beskrivits i inledande avsnitt. Därmed är det rimligt att anta att även 
andra företag, så väl inom byggbranschen som inom andra branscher, står inför liknande utmaningar 
som Skanska Sverige. Studien visar vilka utmaningar en centraliserad funktion i ett decentraliserat 
företag möter och vilka diskussioner och avväganden bland medarbetare som detta medför. Dessa 
diskussioner och avväganden återfinns med största sannolikhet hos andra decentraliserade företag 
som söker koordinera arbete genom centraliserade funktioner.  

 

2.5 Etiska aspekter 
 
Det är av största vikt att iaktta och beakta intervjupersonens integritet och värdighet under 
intervjuförfarandet (Ghauri & Grønhaug, 2010). Under arbetets gång har vi informerat samtliga 
intervjuade om studiens syfte och om varför vi kontaktat just dem. Detta har skett via ett 
inledande mail samt under intervjuns inledande skede. Alla har informerats om sin anonymitet 
och erbjudits insyn och godkännande av allt material som senare använts i arbetet. Samtliga har 
dessutom erbjudits att ta del av den slutliga rapporten.    
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3. Teori 
 

I detta kapitel redovisas den teori som använts för studien. Teorin är framtagen genom en litteraturstudie av för 
arbetet relevanta områden. Presentationen av teorin följer integrationsbegreppets tre dimensioner; struktur, process 
och strategi. Varje avsnitt avslutas med en kort sammanfattning av viktiga punkter för fortsatt analys. 

 
3.1 Integration 
 
Det finns en avsevärd mängd forskning kring organisationer och många teorier har genom 
tiderna lagts fram i syfte att förklara hur organisationer fungerar och är uppbyggda (Lawrence & 
Lorsch, 1967). Lawrence och Lorsch menar dock att resultaten från denna forskning ofta 
generaliserats, något som de invänder sig mot eftersom organisationer är svåra att jämföra då de 
förhåller sig till olika arbetssätt och befinner sig i olika miljöer. Författarna hade i tidigare studier 
uppmärksammat att effektiva organisationer var organiserade på väldigt olika sätt. Denna 
upptäckt ledde fram till den studie som de senare presenterade i Organization and Environment – 
Managing Differentiation and Integration (1967) där de drar slutsatsen att en organisation bör utformas 
efter situationsfaktorerna i sin omgivning. Organisationsutformning måste alltså harmonisera 
med omgivningens förutsättningar för att effektiviteten ska gynnas. Författarna introducerar två 
faktorer som varje organisation måste balansera; differentiering och integration. De menar att 
med behovet att anpassa sig till den externa omgivningen följer att organisationer segmenteras i 
differentierade enheter, som var och en hanterar en del av de externa förhållandena. Det innebär 
att individerna i organisationen blir mer separerande från varandra och från de övrigas arbete. 
Detta medför i sin tur till ett integrationsproblem som ökar i takt med att skillnader i 
utgångspunkter, prioriteringar och arbetssätt mellan de differentierade enheterna blir större. 
  
Thompson (1967) uppmärksammar även han integrationsproblemet, men betraktar i stället 
organisationers interna komplexitet som grundorsaken. Enligt honom bör i stället 
organisationens utformning anpassas till den specifika situationen, enligt organisationens inre 
premisser. Han uppmärksammar de beroenden som existerar mellan organisationens olika 
enheter, och kategoriserar beroendet i tre olika typer; gemensamt, sekventiellt och reciprokt 
beroende. Ett gemensamt beroende innebär att en enhets uppträdande kan äventyra 
organisationen i sin helhet. Ett sekventiellt beroende betyder att en enhets output är en annan 
enhets input, det existerar alltså en form av kausalitet där en enhet är beroende av ett korrekt 
utförande av en annan enhet. För att utföra operation C krävs att operation B är korrekt utförd, 
som i sin tur är beroende av operation A. Det reciproka beroendet implicerar att det en enhet gör 
påverkar andra enheter, vars uppförande i sin tur får konsekvenser för den första och/eller andra 
enheter. Exempelvis så påverkar enhet A enhet B, som i sin tur påverkar enhet A. Författaren 
menar att i alla organisationer finns gemensamt beroende, mer komplexa organisationer har både 
gemensamt och sekventiellt och i de mest komplexa organisationerna förekommer alla tre 
formerna. (Thompson, 1967) 

 
Sammanfattningsvis så väljer vi att tyda ovanstående författares resonemang som att den ”bästa” 
utformningen av en organisation beror på den situation den befinner sig i och att integration, för 
att möta den differentiering och de beroenden som existerar, är ett ofrånkomligt begrepp då 
organisationer studeras. 
 
Hatch (2000) menar att differentieringen skapar belastningar på kommunikation och samordning 
inom organisationen och skapar ett ökat behov av att hantera integrationsfrågan. Desto mer 
differentierade, desto högre grad av intern integrering krävs. Integration beskrivs som ett begrepp 
som alltid är närvarande i en organisation och målsättningen anses vara att organisationen ska 
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fungera som en sammanhållen helhet (Macheridis & Knutsson, 2007). Begreppet grundar sig på 
en föreställning om att helheten, och därmed samverkande delar, kan åstadkomma mer och bättre 
än enskilda delar var för sig.  
 

3.2 Organisationens tre dimensioner 
 
Macheridis och Knutsson (2007) presenterar en grundmodell som utgår ifrån det ovan 
presenterade integrationsbegreppet och som de menar hjälper till att studera och förstå 
organisationer. De menar att begreppet integration kan användas som ett verktyg för att beskriva 
och analysera hur olika förhållanden i en organisation hänger ihop och tillsammans skapar värde. 
Författarna menar att varje organisation kan studeras utifrån tre dimensioner, nämligen struktur-, 
process- samt strategidimensionen. Följande teoriavsnitt disponeras utefter dessa tre begrepp; 
struktur, process och strategi. 
  

3.3 Strukturdimensionen  
 
En organisation är enligt Macheridis och Knutsson (2007) ett ordnat system för ett specifikt syfte 
och dess struktur, eller uppbyggnad, påverkar organisationens förutsättningar att nå uppsatta mål. 
Strukturen beskriver relationerna mellan delarna av en organisations helhet och brukar inom det 
organisationsteoretiska området delas in i den fysiska och den sociala strukturen. Organisationens 
fysiska struktur refererar till de fysiska elementen som byggnaden och den omgivning i vilken 
organisationen är verksam. Den sociala strukturen anger hur arbetet arrangeras och fördelas 
mellan medarbetarna. Hatch (2000) beskriver den sociala stukturen som relationen mellan 
människor, positioner och organisationens avdelningar som tar sig uttryck i hierarki, 
arbetsdelning och samordning.  

3.3.1 Sociala strukturens tre dimensioner 

Den sociala strukturen illustreras vanligen i ett organisationsschema (Hatch, 2000). Inget 
organisationsschema kan dock fullt ut fånga den sociala strukturens samtliga dimensioner. 
Information om samordningsmekanismer, informella relationer och den maktfördelning som 
finns utanför den formella hierarkin faller nämligen utanför ett organisationsschemas ramar. 
Abrahamsson och Andersen (2007) beskriver hur strukturbegreppet kan förtydligas genom 
indelning i tre element, nämligen specialisering (komplexitet), formalisering och centralisering. 
Dessa element framställs enligt Macheridis och Knutsson (2007) samt Hatch (2000) som den 
sociala strukturens tre centrala dimensioner vilka man utifrån ett organisationsschema kan utläsa. 
Nedan presenteras en utförligare beskrivning av dessa dimensioner.   
 
Specialisering är starkt kopplat till arbetsdelning inom organisationen (Macheridis & Knutsson, 
2007). Arbetsdelningen kan delas in i vertikal differentiering; antal nivåer från högsta position till 
lägsta i organisationen, samt horisontell differentiering; antal yrken, professioner eller 
specialiteter. Författarna menar att i takt med att specialiseringen ökar i organisationen så ökar 
behovet av samordning. Abrahamsson och Andersen (2007) menar att desto högre grad av 
differentiering, dvs. ju fler nivåer och ju fler yrken, professioner och specialiteter, desto mer 
komplex blir organisationen. Hatch (2000) beskriver också denna komplexitet och förklarar hur 
ökad differentiering skapar naturliga gränser i organisationen som påverkar och ställer höga krav 
på kommunikation och samarbete. Fördelen med specialisering menar Jacobsen och Thorsvik 
(1998) är den inverkan den kan föra med sig på organisationens effektivitet. Nackdelen menar de, 
i likhet med Hatch, är en negativ inverkan på samordning och kommunikation mellan 
avdelningarna och att det därför krävs mer resurser för att skapa och upprätthålla en integration 
mellan dessa. Enligt Abrahamsson och Andersen (2007) så bidrar även graden av geografisk 
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spridning till organisationens komplexitet. En organisation som är lokaliserad till många platser i 
landet eller över flera länder är i sig mer komplex.     
 
Formalisering beskriver enligt Macheridis och Knutsson (2007) till vilken grad arbetet är 
standardiserat och i vilken grad verksamheten och den anställdes beteende styrs av regler och 
processer. Syftet med formalisering är enligt författarna att kontrollera och styra olika 
arbetsuppgifters utförande. Enligt Hatch (2000) tenderar en ökad formalisering att minska att 
misstag begås men samtidigt öka medarbetarens känsla av att vara kontrollerad. Författaren 
framhåller även undersökningar som visar att hög grad av formalisering riskerar att hämma 
innovation och även leda till försämrad kommunikation inom organisationen. 
 
Det tredje elementet eller dimensionen som Hatch (2000) beskriver är graden av centralisering, 
vilket avser den nivå inom organisationen på vilken beslut fattas. Den centraliserade 
organisationen har en beslutsordning som innebär att slutgiltiga beslut nästan oavkortat tas högt 
upp. En hög centraliseringsgrad innebär således lite delaktighet från lägre nivåer i hierarkin. I en 
decentraliserad organisation delegeras besluten till lägre nivåer, till de individer som står närmast 
situationen som besluten berör. Beslutsprocesserna inbegriper på så sätt många medarbetares 
delaktighet. Enligt Abrahamsson och Andersen (2007) så anses ofta decentralisering vara att 
föredra framför centralisering, detta för att det anses vara mer effektivt. De understryker dock att 
man bör vara medveten om att ju mer decentraliserad en organisation är, desto mer koordination 
kräver den. De menar att om detta inte beaktas och tas hänsyn till, och att ökad decentralisering 
inte uppvägs av ökad koordinering, så är det stor risk för suboptimeringar och att organisationen 
upplöses från att vara en helhet.   

3.3.2 Strukturell uppbyggnad 

Organisationer kan vidare vara strukturellt uppbyggda på olika sätt (Macheridis & Knutsson, 
2007). De vanligaste organisatoriska uppbyggnaderna är funktions-, divisions- samt 
matrisorganisationen. 
 
En funktionsorganisation är uppbyggd av enheter, eller funktioner, som alla har ett särskilt ändamål 
(Macheridis & Knutsson, 2007). Arbetsuppgifter och ansvar delas in i huvudfunktioner och inom 
dessa fortsätter uppdelningen hierarkiskt. Inom tillverkningsindustrin påträffas till exempel 
huvudfunktioner som produktion, inköp, försäljning, utveckling etc.  
 
Fördelarna med en funktionell struktur beskrivs enligt Hatch (2000) vara minimerandet av 
dubbelarbete, möjligheter att maximera stordriftsfördelar samt att den ger chefen goda 
kontrollmöjligheter och en helhetsbild av verksamheten. Enligt Ljungström och Larsson (2001) 
präglas denna struktur av tydlighet och trygghet för såväl chefer som medarbetare. I de olika 
funktionerna är det klart och tydligt vem som är chef och vilka gränser och ansvarsområden som 
existerar mellan de olika funktionerna.  
 
En nackdel med den funktionella strukturen menar Ljungström och Larsson (2001) är att 
uppdelning medför att chefer och medarbetare tenderar att fokusera för mycket på den egna 
funktionen. Det får som följd att de olika enheterna eller avdelningarna drivs och utvecklas 
parallellt och i viss mån isolerade från varandra. Detta syftar även Sandoe m.fl. (2001) på när de 
förklarar att denna struktur i många fall lett till fristående funktionella enheter, så kallade 
automatiserade öar. Ytterligare nackdelar som Ljungström och Larsson (2001) beskriver är risken 
för suboptimering, interna maktkamper, bristande kundfokus, långsamma beslut och svårigheter 
med att anpassa organisationen till förändringar. 
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Divisionsstrukturen är enligt Macheridis och Knutsson (2007) ett resultat av att en organisation 
expanderar. Behovet av att dela upp sig i mindre delar växer på så sätt och denna uppdelning sker 
vanligtvis utifrån geografiska förutsättningar eller baserat på produktutbud. Varje division, eller 
affärsområde, kan ses som en egen funktionell struktur med undantag för de 
beroendeförhållanden som finns mellan dem (Hatch, 2000). Distrikten är mer eller mindre 
självständiga, ofta med resultatansvar för sitt egna geografiska område alternativt sin produkt, och 
lyder under ett samordnande centrum, koncernledningen. Koncernledningen ansvarar för att 
styra och samordna divisionerna utifrån ett strategiskt plan. 
 
En av nackdelarna med denna struktur menar Hatch (2000) är just det faktum att varje division i 
grunden utgör en funktionell struktur. Då varje division som oftast har egna enheter för inköp, 
produktion, försäljning etc. innebär denna struktur dubbelarbete och därmed större kostnader. 
Man förlorar alltså de stordriftsfördelar som den funktionella strukturen för med sig. En av 
fördelarna med divisionsstrukturen är att denna uppbyggnad leder till decentraliserade beslut, 
vilket gör att beslut fattas snabbare vilket kan leda till att motivationen ökar bland de anställda 
(Bruzelius & Skärvad, 2000). 
 
Matrisorganisationen kan ses som en kombination av två eller flera organisationsstrukturer (Hatch, 
2000). Syftet är att utnyttja fördelarna med både den funktionella och den divisionaliserade 
strukturen, att kombinera funktionsorganisationens effektivitet med divisionsorganisationens 
flexibilitet och snabba responsförmåga. Den grundläggande matrisstrukturen beskrivs i 
litteraturen som uppbyggd i två dimensioner (Sy & D’Annunzio, 2005). Mer komplexa 
matrisstrukturer kan omfatta tre eller till och med fler dimensioner. Organisationer kan till 
exempel vara utformade inte enbart med fokus på produkt och funktion, men också för att kunna 
hantera geografiska skillnader. Macheridis och Knuttson (2007) beskriver matrisstrukturen som 
”en sinnesbild av hur enskilda aktiviteter utförs av olika funktioner men där aktiviteterna ingår 
som delar i en process”. Som en av huvudorsakerna till matrisorganisationens uppkomst nämns 
behovet av att hantera en ökad komplexitet och ökad förändringstakt i omvärlden (Bartlett & 
Ghoshal, 1998).  
 
Att införa en matrisorganisation innebär att man överger principen där en person har det fulla 
ansvaret, vilket i praktiken innebär att strukturen medför ett dubbelt lönsamhetsansvar och att 
varje anställd har två chefer att rapportera till istället för en (Bruzelius & Skärvad, 2000). 
Organisationsstrukturen förväntas underlätta gemensam problemlösning och skapa 
förutsättningar för gemensamt resultatansvar. Vidare beskrivs strukturen möjliggöra snabbare och 
enklare överföring av resurser, öka det interna informationsflödet genom att tvärgående 
kommunikationskanaler skapas, öka organisationens flexibilitet samt förbättra de anställdas 
kommunikationsförmåga (Sy & D’Annunzio, 2005). 
 
Matrisstrukturen upplevs samtidigt i många avseenden som komplex och oförutsägbar (Sy & 
D’Annunzio, 2005). Den tvåfaldiga chefstrukturen under vilken de anställda lyder påpekas ofta 
som den största nackdelen, eller svårigheten, med matrisstrukturen (Hatch, 2000). Detta leder 
ofta till motstridiga krav och en oklarhet kring vem som är ytterst ansvarig, vilket bäddar för 
konflikter. Ett gemensamt ansvarstagande av två chefer kan dessutom leda till 
meningsmotsättningar dem emellan, till exempel argumentationer kring prioriteringar och vad 
som förefaller viktigast (Bruzelius & Skärvad, 2000). Osäkerhet kring vem som är ansvarig kan 
resultera i motstridiga beslut alternativt att fel eller inget beslut tas. Matrisorganisationen ställer 
alltså höga krav på förmågan att som chef kunna kompromissa och kommunicera. Galbraith 
(2002) menar att endast organisationer som är skickliga på att hantera tvärgående processer ska ge 
sig i kast med matrisstrukturen. Författaren menar att matrisstrukturen i stället för att skapa 
flexibilitet i många fall leder till ökade konflikter, motsättningar och förvirring bland anställda. 
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Därför ökar kraven på tydliga kommunikationskanaler och tydlighet överlag inom 
matrisorganisationer. 

3.3.3 Sammanfattning Struktur 

 

 

Sammanfattning av Teori – Struktur  

 En större differentiering inom en organisation kräver ökad koordinering och samordning. 

 Ökad decentralisering som inte uppvägs av ökad koordinering innebär stor risk för 

suboptimeringar och att organisationen upplöses från att vara en helhet. 

 Matrisstruktur kan beskrivas som ”en sinnebild av hur enskilda aktiviteter utförs av olika 

funktioner men där aktiviteterna ingår som delar i en process”. 

 Matrisstrukturen förutsätter ett skickligt hanterande av verksamhetens tvärgående 

processer. 

 

 
3.4 Processdimensionen  
 
Då organisationer och dess strategier blir allt mer komplexa menar Bartlett och Ghoshal (1998) 
att den högst ledningen behöver flytta fokus från stora strategi- och strukturfrågor och 
koncentrera sig mer på hur man leder och utvecklar organisationens processer och medarbetare. 
Processdimensionen menar Macheridis och Knutsson (2007) behandlar de värdeskapande 
aktiviteter som är avgörande för om en organisation i längden kan upprätthålla och utveckla sin 
verksamhet. Här ligger fokus på vad som egentligen görs, inte på vad som sägs eller finns 
dokumenterat om organisationens verksamhet och syfte. Galbraith (2002) menar att oavsett val 
av struktur så krävs alltid en koordination mellan organisationens olika delar, enheter och 
processer.  
 
Med begreppet integreringsprocess avser Macheridis och Knuttson (2007) beskriva dels den 
process som syftar till att uppnå integration mellan organisationens enheter och individer, samt 
den fortsatta, löpande processen med syfte att upprätthålla integrationen. Denna 
integreringsprocess innefattar att organisationens olika processer samordnas och stödjer varandra, 
något som beskrivs vara en förutsättning för att de ska vara värdeskapande och för att 
organisationen ska kunna uppnå sina mål och leverera nytta för kunden eller användaren.  

3.4.1 Vad kännetecknar en process? 

En generell definition av begreppet process, och en enighet kring denna, tycks svår att finna. Vi 
har valt att anamma den definition som Bergman och Klefsjö (2012) beskriver, där de menar att 
en process karaktäriseras av följande egenskaper: 
 
En process: 

- Har en bestämd början och ett bestämt slut – består av avgränsade aktiviteter 

- Har kunder och leverantörer – dessa är vanligtvis både externa och interna 

- Är repetitiva – beskriver ett arbete som upprepas vid flertalet tillfällen 

- Beskriver flöden i organisationen – flöden av aktiviteter och arbetsmoment 

- Skapar kundvärde – de skapar värde för en kund, oavsett om den är extern eller intern 

- Har definierade syften och mål – finns till för att tillgodose ett behov 
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Med en liknande beskrivning av processens egenskaper menar Persson (2005) att de i grund och 
botten handlar om vad företag och organisationer gör. Det är i processerna som verksamheten 
beskrivs. Därmed antyder författaren att processer utgör verksamhetens byggstenar och att 
samtliga verksamheter är uppbyggda av processer, även i de fall de inte finns formaliserade och 
dokumenterade. 
 
Processer kan vidare ses utifrån olika detaljperspektiv, och delas därför vanligen in i olika 
detaljnivåer (Rentzhog, 1998). Enligt Rentzhog består varje process av ett antal delprocesser som 
i sin tur innehåller ett antal aktiviteter som vidare utförs med hjälp av definierade arbetsuppgifter.  

3.4.3 Processer med olika syften 

Då ett företag kan beskrivas som ett nätverk av processer, har det uppstått flera sätt att skilja 
mellan olika typer av processer (Bergman & Klefsjö, 2012). Ett sätt att klassificera processer är att 
dela in dem efter deras organisatoriska omfattning (Mattson, 2002).  
 
En-funktionella processer innefattar processer där samtliga aktiviteter kan utföras inom en avdelning 
eller funktion. Tvärfunktionella processer är i stället processer där aktiviteterna utförs på flera olika 
avdelningar eller funktioner. I tvärorganisatoriska processer korsar processens aktiviteter olika 
företagsgränser. (Matsson, 2002) 
 
Vanligt är även att skilja mellan huvudprocesser, stödprocesser och ledningsprocesser (jmf. 
Bergman & Klefsjö, 2012; Sörqvist, 2004, Ljungberg & Larsson, 2001). Processerna skiljer sig då i 
en av de karaktäriserande egenskaper som listats i avsnittet ovan, vilket är syfte och mål. 
Huvudprocesser beskriver processer som är av speciell betydelse för verksamheten. De skapar värde 
för de externa kunderna, det vill säga uppfylla deras behov och förädla organisationens utbud av 
produkter och tjänster. Ett exempel kan vara produktutvecklingsprocessen. Somliga författare 
väljer i stället att kalla dessa processer för kärnprocesser. Stödprocesser är de processer som behövs 
för att en huvudprocess ska fungera så bra som möjligt och har därmed till uppgift att 
tillhandahålla resurser till denna. Dessa processer har en intern kund och de skapar ett indirekt 
värde åt en extern kund genom att möjliggöra huvudprocesserna. Exempel på aktiviteter som 
ingår i stödprocesser är ekonomi, kvalitets- och miljöarbete och IT-stöd. Ledningsprocesser 
beskriver de processer som är nödvändiga för att styra och leda huvud- och stödprocesser. 
Processer för strategisk planering samt målsättning hör till denna kategori och även dessa 
processer har främst interna kunder. 

 
Figur 2: Olika typer av processer inom ett företag. 
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Ett företag eller en organisation har normalt flera processer, varav många av dessa inte alltid 
respekterar uppbyggda organisationsgränser (Persson, 2005). För att uppnå det ämnade 
slutresultatet behöver dessa processer samverka på ett bra sätt. Detta menar vi talar för ett behov 
av att uppmärksamma begreppet processorientering.  

3.4.4 Processorientering 

Processorientering har under de senaste åren fått ett kraftigt genomslag i organisationer, och 
innebär att man väljer att lägga större fokus på verksamhetens processer (Nilsson, 2003). 
Ljungberg och Larsson (2001) menar att genomslaget grundar till på ett ökat tillämpande av ISO-
standarder där processtänket blivit allt mer framträdande. Det processorienterade synsättet kan 
därutöver ses som ett alternativ eller en motreaktion till det traditionellt funktionsorienterade 
synsätt där fokus ligger på vem som gör vad och vem som bestämmer (jmf. Goldkuhl, 2000, 
Galbraith, 2002). Rentzhog (1998) menar att då det är processer och inte funktioner som 
tillfredsställer kunder borde en organisations verksamhet beskrivas utifrån ett processperspektiv. 
Att processorientering kan ses ha fångat intresset hos många organisationer kan vidare ses hänga 
ihop med en ökad konkurrens och en allt snabbare förändringstakt (Hammer & Champy, 1993). 
Detta påtalar även Rentzhog (1998) och menar att denna omvärld gett upphov till ett ökat behov 
av väl samordnade processer, detta då ökad differentiering, konkurrens och snabbare 
förändringstakt kräver ökat kundfokus samt en snabbare reaktionsförmåga hos organisationerna.  
 
I en funktionellt styrd organisation identifieras viktiga områden, eller funktioner, som krävs för 
att organisationen ska uppnå ett gott resultat (Rentzhog, 1998). Till dessa funktioner tillsätts 
personal och det skapas på så sätt organisatoriska enheter kring varje funktion där alla förväntas 
rikta tid och uppmärksamhet på ”sin” funktion. Problemet med detta blir att helhetsbilden lätt 
förbises då alla fokuserar på att optimera ”sin” funktion. Detta benämns ofta som 
suboptimeringar, det vill säga att varje avdelning eller enhet gör optimeringar inom sina egna 
väggar och ser inte till verksamhetens totala optimering, till helheten (Persson, 2005). I denna 
vertikala uppbyggnad där ansvarsfördelning och auktoritetsrelationer är det primära uppstår en 
risk att kunden ”glöms bort” (Goldkuhl, 2000).  
 
Till skillnad från det vertikala synsätt som den funktionellt styrda organisationen inbegriper, 
innebär processorientering att organisationen antar en horisontell syn på verksamheten. Det 
innebär att fokus flyttas från funktionerna till verksamhetens tvärfunktionella flöden. Genom att 
framhäva arbetsprocesser och flöden genom verksamheten samt betona kundens centrala 
position, menar Goldkuhl att den funktionella, hierarkiska och vertikala synen på organisationen 
tonas ned. (Goldkuhl, 2000) 
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Figur 3: Funktionssynsätt och processynsätt. Fritt återgivet efter Sandoe m.fl. (2001). 
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Litteraturen framhäver hur organisationer har mycket att vinna på att införa ett processorienterat 
synsätt (jmf. Hammer & Champy, 1993, Rentzhog, 1998, Goldkuhl, 2000, Ljungberg & Larsson, 
2001, Nilsson, 2003). Det anses bland annat leda till en ökad kundfokus, förbättrad kvalitet i 
processens alla led, ökad förståelse för verksamhetens helhet, förbättrad produktivitet samt ökad 
förändringsbenägenhet och anpassningsförmåga. De krav som organisationer ställs inför idag, på 
ständig förnyelse och utveckling, kan enligt författarna på ett bättre sätt mötas och tillgodoses då 
organisationen riktar fokus på verksamhetens processer.  
 
Begreppet är dock fortfarande ett brett fenomen som där av tillämpas väldigt olika (Nilsson, 
2003). Vår gissning är att detta till viss del beror på den uppsjö av begrepp som kan knytas till 
arbetet med processer inom organisationer. Under arbetet med litteraturstudien har vi 
introducerats till bland annat processledning, processyn, Process Management, Business Process 
Reengineering (BPR), processtyrning, processfokusering, processbaserad verksamhet m.fl. Vi 
avser inte här klargöra vad som ligger bakom denna mångfacetterade processlitteratur, huruvida 
begreppens innebörd i själva verket innehåller mer likheter än olikheter, eller om det finns tydliga 
variationer. Vi vill istället framhäva att det handlar om ett förändrat synsätt.  
 
Ett försök till att definiera begreppet processorientering har bland annat gjorts av Nilsson (2003). 
Med utgångspunkt i tidigare litteratur konstaterar författaren att processorientering i praktiken 
tenderar att användas dels för att beskriva ett tillstånd; någonting som man som företag tillämpar, 
och dels för att beskriva en förändring; någonting ett företag genomför till exempel med syfte att 
bli mer kundorienterade. Ett av processorienteringens syften menar författaren är att skapa 
integration i organisationen och på så sätt undvika suboptimering.   
 
Nilssons (2003) resonemang leder honom slutligen fram till en egenutvecklad, generell definition 
där han utgår ifrån att begreppet är en tillståndsbeskrivning snarare än en förändring. 
”Processorientering beskriver ett organisatoriskt tillstånd som utmärks av fokusering på processer 
som en helhet, snarare än fokus på de enskilda arbetsmomenten var för sig” (Nilsson, 2003 s.28). 
 
I en processorienterad organisation är enligt Ljungberg och Larsson (2001) processerna det 
naturliga utgångsläget för verksamheten, inte funktionerna. Organisationsform, system, strukturer 
samt värderingar och organisationskultur sätts på så sätt i en ”processkontext”. De påpekar dock 
att en organisation kan vara mer eller mindre processorienterad. Bergman och Klefsjö (2012) 
anser att ett processorienterat arbete kan bedrivas utan att verksamheten organiseras utifrån dess 
processer. På liknande sätt menar Ax m.fl. (2009) att någon bestämd organisationsform inte är 
nödvändig för att tillämpa ett processorienterat synsätt. Den traditionella linjeorganisationen kan 
vara processorienterad, men under förutsättning att det finns ett ”matristänkande”. Med detta 
resonemang som grund, menar de att processorientering avser ”ett synsätt/en värdering, som 
innebär att fokus läggs på hur verksamheten, oavsett formella organisatoriska gränser, skapar 
värde för sina kunder/brukare och andra intressenter och hur ett kontinuerligt förbättringsarbete 
genomförs i processen som helhet”. 
 
I stället för att rikta intresset till vad som åstadkoms, så betonar Ax m.fl. (2009) att organisationer 
och företag med utgångspunkt i processorientering avses rikta intresset till hur bestämda resultat 
åstadkoms och hur arbetet bedrivs. Enligt dem är syftet med processorientering att skapa värde 
för dem som verksamheten finns till för. Författarna understryker alltså även de att 
utgångspunkten i ett processorienterat synsätt är kunden. 
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Att dra en generell slutsats kring vad det processorienterade synsättet innebär och hur det skiljer 
sig från ett funktionellt synsätt kan med ovan diskussion upplevas knepigt. Vi har valt att i 
enlighet med Stigendahl och Johansson (2003) sammanfatta begreppet utifrån tre perspektiv: 
 
Helhetsperspektivet – Fokus flyttas från den egna funktionens resultat till helheten, den totala 
verksamhetens resultat. Att medarbetaren förstår arbetet i den process han eller hon jobbar i samt 
hur den egna verksamheten bidrar till att optimera helheten är av största vikt. 
 
Kundperspektivet – Verksamheten betraktas utifrån kundens perspektiv, det vill säga utifrån och in. 
Fokus ligger på att skapa förståelse för kundens verkliga behov och hur detta kan tillfredställas.  
 
Flödesperspektivet – Det handlar om att förskjuta fokus från resultaten till processen, att synliggöra 
hur arbetsflödena skapar resultatet. Att arbeta förebyggande och förbättra är viktigt, och där av 
blir hur viktigare än vad och vem. 
 
Det finns en hel del exempel på organisationer som framgångsrikt lyckats införa ett 
processorienterat synsätt och därmed basera sin verksamhets utveckling på processer (Ljungberg 
& Larsson, 2001). Hammer och Stanton (1999) lyfter fram ett antal företag som beskrivs ha 
uppnått stora fördelar och förtjänster efter att ha förändrat sina verksamheter till att bli mer 
processorienterade. Den största förändringen sägs ligga i ett övergripande förändrat synsätt. I 
stället för att betrakta sitt företag som indelat i väl avgränsade, separata enheter så betraktas de 
som flexibla formationer av sammanlänkade informations- och arbetsflöden som korsar 
horisontellt genom företaget och som slutar hos kunden. Dock menar Hammer och Stanton att 
dessa framgångsrika initiativ är förhållandevis få till antal, och att många företag misslyckas med 
att realisera denna processyn fullt ut.  

3.4.5 Sammanfattning process 

 

 
Sammanfattning av Teori – Process  

 Integreringsprocess – innefattar dels den process som syftar till att skapa integration 
mellan enheter och individer samt den löpande processen med syfte att upprätthålla 
integrationen. 

 Organisationer kan beskrivas som ett nätverk av processer, vilka delas in i bl.a. en-
funktionella och tvärfunktionella processer samt huvud- (kärn-), stöd- och 
ledningsprocesser. 

 Processorientering innebär att fokus flyttas från funktionerna till verksamhetens 
tvärfunktionella flöden.  

 Processorienterat synsätt innefattar fokus på verksamheten som helhet, på kundens 
behov och tillfredställelse samt på processerna, hur arbetsflödena skapar resultatet. 
 

 
 

 
3.5 Strategidimensionen 
 
Ett övergripande mål för varje organisation är att skapa värde för de kunder som nyttjar 
verksamhetens produkter eller tjänster (Macheridis & Knutsson, 2007). Strategi handlar i detta 
avseende om ledningens planering av organisationens framtida värdeskapande handlingar. I detta 
arbete menar Macheridis och Knutsson ingår att sätta riktning och tillvägagångssätt för den 



 

 19 

integration man vill uppnå inom organisationen. Fokus i strategidimensionen ligger alltså i 
organisationens och medarbetarnas målsättning. De menar att integration bör initieras av aktörer 
högt upp i den organisatoriska hierarkin och att de i sin tur måste engagera aktörer på lägre 
organisatoriska nivåer för att integrationen ska bli verklighet. För att förverkliga målet med en 
integrerad och därmed sammanhållen organisation, krävs alltså att ledningen uttalar detta behov 
och beskriver hur man kommer att gå tillväga. Detta är ett faktum som gäller för samtliga 
strategier som utarbetas av företagets ledning.  
 
Ett företag har ofta många strategier som syftar till att uppnå olika mål. Vad gäller företagets 
arbete med att effektivisera och ständigt förbättra verksamheten krävs att ledningen sätter 
riktning och förmedlar handlingssätt. Det måste alltså finnas ett tydlig strategiskt fokus för 
förbättringsarbetet i organisationen. I arbetet med att utveckla organisation och arbetssätt för 
förvaltningen av Skanska Sveriges ledningssystem har vi funnit det av stor vikt att ta del av den 
teori som behandlar just förbättringsarbete. Nedan följer där av en fördjupning inom området.  

3.5.1 Ständiga förbättringar 

Initiativ till ett samordnat arbete med ständiga förbättringar, som på engelska översätts till Continuous 
Improvement (CI), har bedrivits av många företag sedan början på 1800-talet och har sitt ursprung i 
strävan efter förbättrad uppnådd kvalitet (Bhuiyan & Baghel, 2005). Den amerikanske professorn 
och managementexperten William Edwards Deming beskrev konceptet CI som ”Improvement 
initiatives that increase success and reduce failures” (Bhuiyan och Baghel, 2005 s. 761). Sörqvist 
(2004) menar att intresset för förbättrings- eller förändringsarbete har ökat i takt med att 
samhället och vår omvärld förändras allt snabbare. Idag bedrivs inom många företag ett 
systematiskt förbättringsarbete även inom områden som miljö, arbetsmiljö, ekonomistyrning m.fl.  
 
Sörqvist menar vidare att de problem som förekommer i ett företags processer antingen är 
kroniska eller tillfälliga. Enligt honom är det, till skillnad från de tillfälliga problemen, de kroniska 
problemen som orsakar kostnader. Att hantera tillfälliga problem är att styra verksamheten så att 
den accepterade prestationsnivån upprätthålls. Kroniska problem kan vara både synliga och dolda 
och det är en minskning av dessa som definieras som en förbättring. Förbättringar utgör 
därigenom en förändring i positiv riktning menar Sörqvist. För detta krävs ett genombrott, som 
gör att man når en bättre och högre prestationsnivå. Genombrotten kan variera i storlek 
beroende på förbättringen. (Sörqvist, 2004) 
 
Flera vetenskapliga artiklar tillämpar John Bessant och hans kollegors definition på CI som 
myntats i artikeln Rediscovering continuous improvement (Bhuiyan & Baghel, 1994). Bessant m.fl. 
skriver: ”In its simplest form CI can be defined as a company-wide process of focused and 
continuous incremental innovation. Its mainspring is incremental innovation – small step, high 
frequency, short cycles of change which taken alone have little impact but in cumulative form can 
make a significant contribution to performance.” (Bessant m.fl., 1994 s. 18). Därmed menar de 
att ständiga förbättringar är en process som berör hela företaget och inte bör isoleras till någon 
del i sig. Ständiga förbättringar innebär små, så kallade inkrementella, förbättringar som sker med 
hög frekvens och därför inte är särskilt påtagliga i sig men som tillsammans gör stor skillnad. 
 
Ett viktigt koncept inom området ständiga förbättringar är Kaizen. Kaizen är ett sammansatt 
japanskt ord som betyder förbättringar och konceptet skapades 1986 av Masaaki Imai i boken 
med samma namn. Konceptet ämnar förklara skillnaden i ledarskapsstrategier mellan Japanska 
chefer och deras motsvarigheter i västvärlden. Skillnaden i ledarskapsstrategi låg i vilken attityd 
som fanns mot gradvis och abrupta förändringar, som till exempel en förbättring. Det visade sig 
finnas en skillnad i hur olika typer av förbättringar värderades i Japan och i USA, som var landet 
som författaren främst studerade. Kaizen innebär en ständigt pågående, aldrig avtagande, 
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förbättringsprocess som involverar alla i en organisation, inte bara chefer. Dessutom är det en 
förbättringsprocess som är så självklar att det bör vara en naturlig del av arbetslivet. (Imai, 1986) 
 
Kaizen är ett paraplykoncept vilket innebär att det i sig inbegriper flertalet strategier, var av 
många har sitt ursprung i Japan. Dessa strategier, som t.ex. Total Quality Control (TQC), Total 
Quality Management (TQM), Just-In-Time (JIT) och Productivity Improvement, har fått 
erkännande och tillämpning världen över. TQC har i Japan inneburit skapande och 
implementering av ett processorienterat tankesätt och strategier för att säkerställa att medarbetare 
på alla nivåer i företaget medverkar till ständiga förbättringar. (Imai, 1986) 

 
Inkrementella eller radikala förbättringar 
De olika definitionerna av CI som presenterats i föregående avsnitt skiljer sig därmed åt i synsätt. 
Sörqvist (2004) menar att storleken på förbättringen kan variera medan definitionen av Bessant 
m.fl. (1994) tydligt uttrycker att förbättringarna är små och stegvisa, alltså inkrementella. Denna 
skillnad mellan stora och i större grad omstörtande förbättringar och mindre, stegvisa, 
förbättringar finns dokumenterad i litteratur om organisationer och strategier redan så tidigt som 
på 1970-talet (De Wit & Meyer, 2004). Flera terminologier finns att tillgå från tidigare litteratur 
för att beskriva skillnaden i de olika förbättringstypernas egenskaper.  
 
James March använder och analyserar begreppen exploration och exploitation. Exploration är 
förenat med att undersöka nya möjligheter och inkluderar begrepp som att söka, variation, 
risktagande, experimentering, upptäckande och innovation. Exploitation kan istället beskrivas 
med termer som förfining, produktion, effektivitet, implementering, uträttande. Exploitation är 
alltså att förfina och effektivisera något som redan existerar medan exploration är experimentera 
och uppfinna något nytt som ofta är förenat med ett större risktagande. (March, 1991) 

 
Evolutionärt eller revolutionärt? 
I boken Strategy: Process, Content, Context av De Wit och Meyer (2004) anammas terminologi från 
Greiners publikation från 1972. I Evolution and Revolution as Companies grow beskriver Greiner hur 
organisationer över tid genomgår utvecklingsfaser (Greiner, 1998). Företag har flera 
utvecklingsfaser och varje utvecklingsfas innehåller både en period av evolution och revolution. 
Evolutionsfasen karaktäriseras av stabilitet och tillväxt medan revolutionsfasen innebär turbulens 
och större förändringar.  
   
De Wit och Meyer beskriver hur evolutionära och revolutionära förbättringar förhåller sig 
paradoxalt till varandra och att chefer ofta besväras av detta. ”On the one hand, they usually 
realize that to fundementally transform the organization a break with the past is needed. To 
achieve strategic renewal it is essential to turn away from the firm’s heritage and to start with a 
clean slate. On the other hand, they also recognize the value of continuity, building on past 
experience, investments and loyalties. To achieve lasting strategic renewal people in the 
organization will need time to learn, adapt and grow into a new organizational reality.” (De Wit & 
Meyer, 2004 s. 170). De menar att evolutionära och revolutionära förändringsprocesser är 
motsägelsefulla. Fördelarna sinsemellan dem är oförenliga, men samtidigt är båda värdefulla. 
Båda förändringsprocesserna behövs inom ett företag men det skapas en spänning mellan dem. 
(De Wit & Meyer, 2004) 

3.5.4 Verksamhetsstrategier för förbättringsarbete 

Det finns många verksamhetsstrategier som syftar till att förbättra organisationers resultat, och 
två vanligt förekommande är Total Quality Management (TQM) samt Business Process 
Reengineering (BPR) (Carpinetti m.fl., 2000). Båda dessa strategier kan till viss del ses inbegripa 
delar av det tidigare nämnda paraplykonceptet Kaizen. Jarrar och Aspinwall (1999) menar att 
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TQM och BPR är två organisatoriska utvecklingsmodeller som har dominerat inom 
kvalitetsområdet det senaste årtiondet. TQM är det koncept som främst argumenterat för 
ständiga förbättringar till skillnad från BPR som förespråkar radikala och innovativa förbättringar. 
Nedan kommer de två strategierna att ges en utförligare beskrivning och därefter jämföras sida 
vid sida.   

 

Total Quality Management 

Total Quality Managements (TQM) har sina rötter i Japan där vetenskapsmän och ingenjörer 
under 1950-talet tog fram kurser och utbildningar för ingenjörer i syfte att söka förbättra 
produktivitet och kvalitet. I USA spreds läran om TQM först på 1980-talet då observatörer 
argumenterade för att kvalitén i Japansk tillverkning hade nått samma standard, om inte bättre, än 
USA. Ford och Motorola var de första som tog strategin till sig, som senare har utvecklats till att 
vara tillämpbara även inom företag som inte bedriver produkttillverkning. (Powell, 1995) 
 
TQM beskrivs som en integrerad managementfilosofi och en uppsättning metoder som bland 
annat värdesätter ständiga förbättringar, kundfokus, minskade omarbetningar, långsiktigt 
tänkande och ökad medarbetarinvolvering (Powell, 1995). Joseph Juran, William Deming och 
Philip Crosby är några av de främsta förespråkarna för TQM. De har alla författat egna verk som 
beskriver egenskaper och finesser med TQM. Powell har konstaterat att det finns tolv 
gemensamma beröringspunkter mellan dessa författares verk, som beskriver TQM program: 
 

1. Engagerat ledarskap: Ett orubbligt och långsiktigt engagemang från ledningen till filosofin 

som vanligtvis går under namnet Kvalitetsförbättring, Ständiga förbättringar eller 

Kvalitetsledning. 

2. Ett införande och kommunicerande av TQM: Genom verktyg som verksamhetsmål och 

beskrivning, teman och slogans. 

3. Närmare kundrelationer: Fastslå kundkrav för både interna och externa kunder och möta 

dessa till varje pris. 

4. Närmare leverantörsrelationer: Ett nära och kooperativt samarbete med leverantörer för att 

säkerställa att de bidrar till att nå slutkundens krav. 

5. Benchmarking: Undersöka och observera de bästa konkurrenskraftiga metoderna och 

lösningarna. 

6. Ökad utbildning: Inkluderar TQM-principer, problemlösning och gruppkompetens. 

7. Öppen organisation: Öppen horisontell kommunikation och uppluckring av traditionell 

hierarki.  

8. Ökat inflytande för anställda: Öka anställdas involvering i design och planering och större 

autonomi i beslutsfattandet. 

9. Nollfels-mentalitet: Ett system som ska identifiera fel när de inträffar istället för genom 

inspektion och omarbetning. 

10. Flexibel tillverkning: Celltillverkning, statistisk processkontroll etc. (Berör endast 

tillverkningsföretag) 

11. Processförbättring: Reducerade avfalls- och cykeltider på alla områden genom analys över 

enhetsgränser. 

12. Mätning: Målorientering och entusiasm för data, med konstant resultatmätning, ofta genom 

statistiska metoder 

 
(Powell, 1995) 
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Do

Plan

Check
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Enligt Sörqvist (2004) är det viktigt att företaget grundar sitt förbättringsarbete på en 
arbetsmodell. Förbättringsarbete innebär problemlösning och det är viktigt att skapa systematik i 
denna. Förutom detta bidrar en arbetsmodell även med ett gemensamt språk och gör det lättare 
att skapa ett enhetligt förbättringsarbete. Detta bidrar till ökade chanser för ett lyckat 
förbättringsarbete med tvärfunktionella förbättringsprojekt, eftersom möjligheterna för individer 
från olika delar i verksamheten att samarbeta förbättras på grund av nämnda fördelar. 
Arbetsmodellen ger organisationen systematik för att utföra förbättringsprojektet genom att bidra 
med en struktur för att styra, organisera och följa upp. 
 
PDCA-modellen är en arbetsmodell som är baserad på TQM (Sörqvist, 2004). Den utvecklades 
av Shewhart redan på 1920-talet och utarbetades sedan av Deming till den form som används 
idag. I PDCA-modellen består förbättringsarbetet av fyra faser, Plan, Do, Check och Act, vilka 
följer en cyklisk process enligt figur nedan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4: PDCA-modellen. 

 
I första fasen, Plan, är syftet att definiera problemet, t.ex. genom en problembeskrivning och 
genom analys av orsaker och lösningar (Sörqvist, 2004). Lösningar diskuteras med fördel i grupp 
och hinder samt genomförande analyseras. Den andra fasen, Do, karakteriseras av att de 
föreslagna lösningarna utförs men även att berörda medarbetare får tillräcklig information och 
utbildning kring förbättringen. Check är uppföljningsfasen och fokuserar på att se om 
förbättringen har gett någon effekt. Detta innebär att mätbara mål måste finnas och att dessa ska 
analyseras. Den sista fasen, Act, syftar till att man efter uppföljning bestämmer om eventuella 
vidare åtgärder för att förbättra den lösning som implementerats. Det slutgiltiga resultatet följs 
även det upp.  
 

Business Process Reenginering 
Business Process Reengineering (BPR) myntades som ett begrepp och en verksamhetsstrategi 
under slutet av 1900-talet som en motreaktion till TQM eftersom många inom det 
organisationsteoretiska området ifrågasatte TQM och dess koncept (Jarrar & Aspinwall, 1999). År 
1990 skrev Michael Hammer en artikel, Reeingineering work: Don’t automate, obliterate, som fick stor 
spridning (Hammer, 1990). Där argumenterade Hammer starkt för att TQM och ständiga 
inkrementella förbättringar inte fungerar i praktiken och beskriver att: ”The usual methods for 
boosting performance – process rationalization and automation – haven’t yielded the dramatic 
improvement companies need.” (Hammer, 1990 s. 104). Han menade att effektivisering av en 
process inte förbättrar de fundamentala brister som finns. Effektivisering och måluppföljning är 
koncept som han beskriver var viktiga förut men som har bytts ut mot innovation, snabbhet, 
service och kvalitet. Anledningen menar han är att koncepten skapades under en tid då 
konkurrensen i sammanhanget såg annorlunda ut.  



 

 23 

 
Andemeningen i BPR är diskontinuerligt tänkande. Vikten ligger i att känna igen, fastslå och bryta 
sig loss från regler och antaganden som ligger till grund för verksamheten och som egentligen är 
utdaterade. Det går därigenom inte att skapa genombrott i resultat genom att effektivisera 
existerande processer. Det åstadkoms istället genom att utmana gamla antaganden och att 
eliminera regler som gjort att man underpresterat redan från första början. (Hammer, 1990) 

 
Integration av BPR och TQM 
Greiner identifierade redan 1972 att evolutionära och revolutionära förändringar tillsammans 
utgör utvecklingsfaser i organisationer som beskrivet i föregående avsnitt (Greiner, 1998). Samma 
slutsats når James March vad gäller processer i företag när han skriver ”Maintaining an 
appropriate balance between exploration and exploitation is a primary factor in system survival 
and prosperity” (March, 1991 s.71). I en vidareutveckling förklarar han att ett system som endast 
utnyttjar exploration troligen kommer lida av kostnaderna av experimentering utan att kunna dra 
nytta av dess fördelar (March, 1991). Även Maasaki Imai, grundare av konceptet Kaizen och en 
förespråkare för ständiga förbättringar, menar att innovationer för att skapa konkurrenskraftiga 
fördelar är viktiga men att dessa ska bäddas in i en organisations driv för ständiga förbättringar 
(De Wit & Meyer, 2004). Där av förespråkas ofta en samsyn, en kombination av BPR och TQM, 
för att dra nytta av båda verksamhetsstrategiernas fördelar. 
 
Carpinetti m.fl. går så långt att de menar, likt Imai, att ständiga förbättringar även kan innebära 
genombrott: “… Continuous improvement is also made of high steps breakthrough 
improvements as proposed by reeingeering, so practical application and results of TQM and BPR 
may in some circumstances be confounded” (Carpinetti m.fl., 2000 s. 341). Baserat på detta 
påstående så är ett rimligt förslag för integrering av BPR och TQM att den ena strategin ingår 
som en del i den andra (Jarrar & Aspinwall, 1999). Till exempel där BPR ses som ett redskap i 
TQM, eller tvärtom.  
 
Altenkemer m.fl. menar inte att BPR och TQM är integrerade i sådan mening att den ena 
strategin även innebär den andra, utan att man kan koppla ihop ansträngningar som är innovativa 
genombrott med de inkrementella som en påföljd. ”Integrating BPR with other continuous 
process improvement programs can be sequenced after a BPR effort” (Altinkemer m.fl., 1998 s. 
382). Detta stämmer överens med Greiners (1998) beskrivning av de utvecklingsfaser som en 
organisation upplever under sin livstid. 
 
Slutsatsen som kan dras av diskussionen ovan är att BPR och TQM är möjligt att integrera, där 
både inkrementella och radikala förbättringar kan ske inom ett sammanhang för ständiga 
förbättringar. Då fungerar hörnstenarna i TQM, så som involvering av medarbetare och stabil 
kultur, som faktorer som neutraliserar stress och rädsla orsakad av den mer riskfyllda och radikala 
atmosfär som BPR innebär. (jmf. Jarrar & Aspinwall, 1999; Altinkemer m.fl., 1998; Carpinetti 
m.fl., 2000)  
 
Att fastställa vilken typ av lära angående förbättringsarbete som föredras och ligger till grund för 
detta examensarbete är mindre viktigt. Av litteraturen kan man dra lärdomen att vare sig man 
förespråkar innovationer, revolutionära och explorativa förbättringar framför evolutionära, 
explorativa och stegvisa förbättringar eller inte så behövs en kombination. Det är viktigt att vara 
medveten om att förbättringar kan se olika ut i storlek och nytänkande. I olika utvecklingsfaser 
ingår stora som små förbättringar. 
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3.5.5 Förbättringar inom företag 

Förutom att förbättringar kan variera i storlek och frekvens, så kan de även särskiljas beroende på 
var i organisationen de uppkommer. Beroende på var de initieras så får de även olika karaktär.  

 
Fyra nivåer av förbättringar  

Sörqvist (2004) beskriver fyra olika nivåer av förbättringar inom en verksamhet, från individ- till 
koncernnivå. På individnivå ingår förbättringar i medarbetares dagliga arbete, där de både initieras 
och genomförs. Här menar Sörqvist att det finns stora risker för suboptimeringar då enskilda 
individer ofta tänker utifrån vad som är bäst för en själv, utifrån den egna situationen. Han menar 
vidare att det inom företagen ofta saknas en tydlig struktur för dessa personliga 
förbättringsinitiativ. Nästa nivå är då arbete utförs inom en arbetsgrupp eller enhet. På grund av 
sin enkelhet genomförs enligt Sörqvist den stora mängden förbättringar här, men är förenat med 
risker som härrör från en bristande förmåga eller begränsade möjligheter att identifiera och 
hantera tvärfunktionella problem. Den tredje nivån är gränsöverskridande och handlar om ett 
tvärfunktionellt samarbete. Enligt Sörqvist är det denna form av förbättringsarbete som, i 
ekonomiska termer och i form av kundtillfredsställelse, har störst chans att leda till stora och 
betydelsefulla resultat. Schalin (1999) beskriver dessutom hur viktigt tvärfunktionellt arbete är för 
den naturliga kommunikationen mellan avdelningar och enheter inom organisationen. Den fjärde 
och slutliga nivån beskriver Sörqvist (2004) som den verksamhetsglobala, det vill säga 
koncernförändringar som måste initieras på ledningsnivå.  

 
En förbättringsstege för organisationer 

På samma sätt som det finns olika nivåer av förbättringar så finns det olika nivåer av 
förbättringsarbete inom ett företag (Bessant & Francis, 1999). Nivåerna beskriver de olika stegen 
i utveckling av CI-kapacitet inom ett företag, alltså en organisations förmåga att arbeta med 
ständiga förbättringar. Utvecklingsstegen, eller förbättringsstegen, börjar med en nollnivå, där 
organisationen saknar avtryck från ständiga förbättringar. Problemlösandet är godtyckligt utan 
formella insatser för att skapa struktur. Specialister står för de insatser som görs, som har 
kortlivade fördelar och saknar strategiska fördelar. Den första nivån, som i bilden benämns 
”Ostrukturerat förbättringsarbete”, ger minimala och lokala effekter på prestation. Arbetet med 
ständiga förbättringar sker som ett resultat av en ny process eller en kortsiktig input, till exempel 
en utbildning, och påverkar de som är direkt berörda. Även på denna nivå är effekterna 
kortlivade och lokala. 
 
”Strukturerat förbättringsarbete” är nivån som kännetecknas av att det finns formella försök till 
att skapa och upprätthålla ett arbete med ständiga förbättringar. Det finns en formell process för 
problemlösning, ett deltagande i företaget och utbildning i verktyg. Organisationen kan praktiskt 
även ha ett strukturerat system för idéer och arbetet med förbättringar kan sträcka sig till 
tvärfunktionellt för särskilda ändamål. Prestationsmässigt så finns det mätbara effektmål och 
parametrar som deltagare och antal producerade idéer. Förutom att den tredje nivån, benämnd 
”Målinriktat förbättringsarbete”, har samma karaktär som den andra nivån har förbättringsarbetet 
här en koppling till organisationens strategiska mål. Förbättringsarbetet kan följas och mätas mot 
de strategiska målen, till exempel i form av effekt på kostnadsreduceringar och 
kvalitetsförbättringar, vilket gör att förbättringarna avseende dem drivs framåt. (Bessant & 
Francis, 1999) 
 
”Proaktivt förbättringsarbete” är den fjärde nivån där en organisations drar strategiska fördelar av 
sitt förbättringsarbete. Förbättringsarbetet på denna nivå innebär såväl inkrementella 
förbättringar som diskontinuerliga stora innovationer. Förbättringarna och innovationerna sker 
självständigt inom företaget. Den femte och sista nivån kallas ”Lärande organisation”. 
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Organisationens prestanda kännetecknas av strategisk innovation och förmåga att distribuera sin 
kompetensbas för att skaffa konkurrenskraftiga fördelar. Alla medarbetare är aktivt involverade i 
förbättringsprocessen som består av både inkrementella och radikala innovationer. (Bessant & 
Francis, 1999) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6: Illustrering av Förbättringsstegen baserad på A model for starting up and implementing continuous improvements and 
work development in practice (Ljungström, 2005). 

3.5.6 Framgångsfaktorer 

För att skapa ett lyckat förbättringsarbete finns det många faktorer som bör tas hänsyn till 
(Sörqvist, 2004). Sörqvist har sammanfattat tio framgångsfaktorer som listas nedan: 
 

1.  Ledningens engagemang 
2.  Stödjande infrastruktur och effektiv projektstyrning 
3.  Val av rätt personer för att styra, driva och stödja förbättringsarbetet 
4.  Resultat- och kundfokus samt offensiva förbättringsmål 
5.  Identifiering och val av lämpliga projekt 
6.  Verkningsfulla metoder, logisk arbetsgång och faktabaserad problemlösning 
7.  Kunskap och gedigna utbildningar 
8.  Uppföljning, verifiering och återkoppling 
9.  Anpassning av verksamhetens kultur och situation 
10. Integrering med befintliga strukturer och processer 

 
Några av dessa framgångsfaktorer beskrivs närmare nedan. 

Ledningens engagemang 

Sörqvist (2004) menar att ledningens och medarbetarnas engagemang är helt avgörande för hur 
framgångsrikt förbättringsarbetet inom organisationen blir. Med engagemang avses en positiv 
inställning, ett personligt intresse och att man aktivt väljer att driva och genomföra förbättringar.  
 
Att ledningens engagemang är viktigt stöds av Thomas Powell i hans artikel Total Quality 
Management as Competetive Advantage: A Review and Empirical Study (1995). Här visar han genom en 
omfattande granskning av litteratur inom området att det finns en samsyn bland teoretiker om att 
ledningens engagemang är en av tolv viktiga punkter i förbättringsarbete. I sin studie drar Powell, 
genom kvantitativa metoder, slutsatsen att några av de tolv punkter som beskrevs under rubriken 
TQM i detta arbete är viktigare än andra för framgång i förbättringsarbete. En av de fyra faktorer 

som Powell beskriver som kritisk för att lyckas är just ledningens engagemang.  

Stödjande infrastruktur och effektiv projektstyrning  

Spear och Bowen (1999) beskriver stödjande infrastruktur som den metodik som används för att 
bedriva förbättringsarbetet. Författarna analyserar i sin artikel Decoding the DNA of the Toyota 
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Production System det förbättringsarbete som bedrivs inom Toyota. Med sitt framgångsrika 
produktionssystem, Toyota Production System (TPS), har de inspirerat världen över och många 
har över åren försökt applicera detta koncept på sina verksamheter. Spear och Bowen beskriver 
hur man inom TPS menar att en tydlig och genomarbetad metodik är minst lika viktig som det 
resultat det medför. Det måste finnas en tydlig handlingsplan för hur förbättringar sker och vem 
som ansvarar för dess genomförande. Detta beskrivs vara en förutsättning för att arbetet med 
förbättringar ska ske kontinuerligt och framgångsrikt. Vidare menar man att det inte kan 
förväntas av medarbetare att de ska lära sig detta arbete enbart genom personliga erfarenheter, 
utan att det krävs utbildning och träning.  
 
”En välutvecklad och för verksamheten anpassad förbättringsorganisation med tydliga roller 
utgör en viktig grund för förbättringsarbetet som starkt bidrar till dess effektivitet och möjlighet 
att snabbt kunna reagera.” (Sörqvist, 2004 s. 138). Så skriver Sörqvist om den stödjande 
infrastruktur och projektstyrning som, om rätt utformad, bidrar till framgångar i 
förbättringsarbetet. Här nämner han att vid utvecklandet av en infrastruktur bör målsättningen 
vara att organisera förbättringsarbetet i arbetsgrupper. I de fall då större och tvärfunktionella 
problem måste hanteras menar han dessutom att arbetet i grupp är en förutsättning. Sörqvist 
uppmärksammar även fördelarna med att organisera kontinuerliga förbättringsgrupper som är 
bestående över tid. Gruppen blir mer effektiv då medlemmarna hinner lära känna varandra. Han 
framhäver dock fördelarna med att organisera förbättringsarbetet i uppdragspecifika projekt där 
det för varje förbättring initieras ett specifikt projekt. Detta menar han ofta är det enda 
alternativet vid större och tvärfunktionella projekt, medan kontinuerliga förbättringsgrupper ofta 
lämpar sig för att lösa mindre och mer kontinuerligt uppkommande problem. Inom många 
organisationer finns enligt Sörqvist ett behov av att tillämpa båda formerna. 
 
Bessant m.fl. menar på samma sätt som Sörqvist att stödjande infrastruktur är ett av flera 
nyckelområden att behandla. De skriver: ”… it is not surprising that successful CI appears to 
require supporting infrastructure in the organization” (Bessant m.fl., 1994 s.21). Stödjande 
infrastruktur ses i detta fall som förbättringsinitiativ av flera olika slag. Både mindre lokala 
initiativ och omfattande långsiktiga förbättringsprogram kan vara en del av denna stödjande 
infrastruktur. Det kan handla om allt från företagskampanjer och problemlösningsgrupper. För 
att lyckas bör företaget bestämma vilka initiativ som man ska satsa på och sedan upprätthålla och 
stödja dessa genom regelbundna utbildningar eller verktyg. Författarna hävdar vidare att det finns 
bevis som föreslår att det är att föredra att välja flera olika typer av initiativ.   

Anpassning av verksamhetens kultur och situation 

De förutsättningar som en verksamhet har, som baseras på tidigare personalrationaliseringar och 
förbättringssatsningar och ledare som inom förbättringsarbetet inte helt har lyckats, menar 
Sörqvist kan ha stor inverkan på införandet av nya förbättringskoncept (Sörqvist, 2004). 
  
Punkt nio i Sörqvists lista, Anpassning av verksamhetens kultur och situation, uppmärksammas även av 
Powell (1995). Han utrycker att det är viktigare för företag att fokusera på att skapa en kultur som 
trivs med att använda metoder och verktyg för förbättring så att dessa kan bli framgångsrika än 
att implementera metoder för sakens skull. I stället för att enbart imitera de förfaranden som t.ex. 
TQM förespråkar och beskriver bör företagen alltså söka bygga en kultur där detta arbete 
genomsyrar verksamheten.  
 
Bessant m.fl. (1994) stödjer även de i sin artikel Rediscovering Continuous Improvements (1994) den 
nionde punkten i Sörqvists lista. De menar att ständiga förbättringar är ett kraftfullt verktyg som 
möjliggör användningen av en försummad källa till innovation i en organisation. Däremot är dess 
framgång beroende av kulturen, situationen och sammanhanget. Att på ett framgångsrikt sätt 
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lyckas implementera och bedriva ett förbättringsarbete kräver alltså skapandet av en 
möjliggörande kontext.  

Resultat- och kundfokus samt offensiva förbättringsmål 

För att förbättringsarbetet ska ge värdefull skillnad i mätbara och genomtänkta mål, men även 
uppfattas som prioriterat av medarbetare, bör förbättringsarbetet vara kopplat till organisationens 
strategier (Carpinetti m.fl., 2000). Sörqvist (2004) menar att anledningen till att det är viktigt att 
lägga ett starkt fokus på de resultat som ska nås är för att det motverkar att förbättringar sker för 
sakens skull. Det minimerar alltså risken för att de blir ett självändamål. Han vidareutvecklar och 
beskriver att ”En viktig framgångsfaktor är att integrera förbättringsarbetet i den ordinarie 
verksamhets- eller affärsplaneringen.” (Sörqvist, 2004 s. 139). Sörqvist menar vidare att målen för 
förbättringsarbetet alltid bör redogöra för kundbehovet och att förbättringsarbete ska kunna 
kopplas till ökat kundvärde. 
 
Från beskrivningen av förbättringsstegen (se s. 34) kan man tydligt utläsa att en av de faktorer 
som skiljer de lägre nivåerna från de högre är i vilken utsträckning förbättringsarbetet är kopplat 
till organisationens strategi. Enligt Carpinetti m.fl. (2000) ägnar företag i sin strävan att anamma 
verksamhetsstrategier för förbättringar, som t.ex. BPR och TQM, väldigt sällan någon tid till att 
analysera hur dessa påverkar företagets strategiska mål, marknadens efterfrågan och resultat i 
förhållande till konkurrensen. Detta kan i sig leda till att ansträngningen för att implementera en 
verksamhetsstrategi för förbättringar misslyckas. Några viktiga hållpunkter för att detta ska 
undvikas är enligt författarna: 
 

 Start och implementering av förbättringsprojekt från strategiska beslut, kundförväntningar och 
resultat i förhållande till konkurrens så att förbättringsinsatser fokuserar och är integrerade med 
strategiska och konkurrenskraftiga frågor. 

 Start och implementering av förbättringsinsatser genom affärsprocessen i organisationer och inte 
genom den funktionella hierarkin. 

 Prioritering av förbättringsprocesser som sannolikt kan påverka resultat som är kritiska för 
konkurrensfördelar positivt.  
 

3.5.7 Sammanfattning Strategi 

 

 
Sammanfattning av Teori – Strategi 

 Både ständiga, inkrementella, och revolutionära förbättringar är viktiga och en naturlig del 
av förbättringsprocesser inom företag. 

 Framgångsfaktorerna, tillsammans med Bessants punkter för TQM-program, kan 
användas som utgångspunkter och fokusområden för ett företags förbättringsarbete 

 Förbättringsstegen är en metod för att utvärdera ett företags förbättringsarbete och för 
att förstå vad som krävs för att utveckla det. 
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3.6 Standard för kvalitet - ISO 9001 
 
I detta arbete undersöks förbättringsarbetet kring ett integrerat ledningssystem som innefattar arbetet med såväl 
kvalitet, miljö som arbetsmiljö. Arbetet med ständiga förbättringar framhålls och nämns i samtliga standarder 
framtagna för dessa områden. Det är emellertid inom kvalitetsområdet som begreppet ständiga förbättringar 
myntats och i kvalitetsstandarden ISO 9001 ligger fokus på verksamheten i sin helhet, hur man genom ett 
processbaserat angreppssätt tillfredställer kundens behov. Standarderna är vidare framtagna för att vara 
samstämmiga och kunna tillämpas integrerat. Av dessa anledningar kommer fokus i detta avsnitt ligga på en 
beskrivning av standarden för kvalitetsarbetet. 
 
ISO 9001:2008, som är den senast uppdaterade standarden för kvalitetsledningssystem, anger 
riktlinjer för organisationers kvalitetsarbete där ständiga förbättringar beskrivs som ett av 
ledkoncepten (Swedish Standards Institut, 2008). Syftet med att ha ett kvalitetsledningssystem är 
att man aktivt ska arbeta med ständiga förbättringar för att på så sätt säkra kvaliteten på sina 
tjänster och produkter och därigenom uppnå kundtillfredsställelse. Standarden förespråkar och 
utgår från ett processangreppssätt där tanken är att organisationen ska ses som en helhet där varje 
enskild aktivitet är ett steg på vägen mot det uppsatta målet. Organisationen bör identifiera dess 
processer och därefter kontinuerligt mäta, analysera och förbättra dem. För att illustrera 
verksamhetsprocessernas inbördes förhållande till varandra och hur man uppnår kontinuitet i 
förbättringsarbetet av dessa processer använder standarden sig av Processmodellen (se figur nedan). 
Processmodellen utgår från PDCA-cykeln, en metodik som tidigare uppmärksammats, och som 
beskrivs kunna tillämpas på samtliga av verksamhetens processer. Modellen framhäver kundens 
betydelsefulla roll, att insatser är desamma som kundens krav och att utfallen innefattar 
utvärdering av hur kunden uppfattar att krav uppfyllts, dvs. graden av kundtillfredsställelse. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figur 7: Processmodellen. Modell av ett processbaserat ledningssystem för kvalitet (Swedish Standards Institut, 
2008). 

 
Standarden framhåller tydligt att genomslagskraften i förbättringsarbetet bygger på att det finns 
ett engagemang på alla nivåer och inom alla funktioner i organisationen (Swedish Standards 
Institut, 2008). Delaktighet och involvering bland medarbetarna skapar motivation och en vilja att 
utveckla verksamheten, att ständigt förbättras. Att stöd och engagemang finns hos den högsta 
ledningen påpekas som allra viktigast. Vidare bör man ha förståelse för att implementeringen eller 
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arbetet med ledningssystemet inte är en engångsföreteelse utan något som måste integreras i 
organisationens dagliga verksamhet och dess kultur.  
 
Det är högsta ledningens ansvar att säkerställa att ansvar och befogenheter för arbetet med 
systemet är definierade och kommunicerade inom organisationen (Swedish Standards Institut, 
2008). De ska vidare utse en representant från ledningen som ansvarar för att säkerställa att 
erforderliga processer upprättas, införs och förbättras, att ledningen rapporteras om funktion och 
behov av förbättringar samt att organisationen är medveten om existerande kundkrav. Ledningen 
ska även med planerade intervaller gå igenom ledningssystemet för att säkerställa dess lämplighet, 
tillräcklighet och verkan. Denna ledningens genomgång ska innefatta bedömning av 
förbättringsmöjligheter och behov av ändringar i systemet. 
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4. Empiri  
 

I detta kapitel presenteras den empiri som inhämtats under examensarbetets gång. Inledningsvis presenteras 
Skanska Sverige och dess förvaltning av ledningssystemet Vsaa, så som det avses bedrivas. Därefter följer en 
sammanställning av de intervjuer som genomförts, med fokus på nuläge och framtida förbättringsmöjligheter 
avseende förvaltningen av Vsaa. Slutligen presenteras en sammanfattning av den benchmarking som utförts. De 
företag som deltagit i denna är Tieto, Volvo, Scania och Lantmännen.  

 

4.1 Skanska Sverige 
 
Skanska AB grundades i Skåne 1887 och är idag ett av världens största byggföretag. Skanskas 
affärsidé är att utveckla och bygga samt underhålla den fysiska miljön för att bo, resa och arbeta i. 
Det övergripande målet är att skapa värde för dess kunder och aktieägare. I koncernen arbetar 
över 57 000 anställda och tillsammans omsatte man ca 132 miljarder SEK år 2012. I början av 
2000-talet beslutades inom Skanska att man skulle fokusera på lönsamhet och tillväxt och inte 
enbart tillväxt som tidigare. Verksamheten skulle i fortsättningen bedrivas på utvalda 
hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Skanska är således en stor organisation med 
en lång historia. Som en del inom koncernen Skanska AB verkar Skanska Sverige AB som 
sysselsätter ca 10 000 anställda och som 2012 omsatte ca 30,5 miljarder SEK. (OneSkanska, 2013) 
 
Skanska Sverige har som mål att år 2015 vara det mest lönsamma företaget inom branschen och 
vara ledande inom grönt byggande och säkerhet. Visionen är att vara en förebild inom Svenskt 
näringsliv. Genom ett ökat kundfokus, närmare samarbeten och gemensamma värderingar avser 
de uppnå sina mål.  
 
Utöver finansiella mål har Skanska även kvalitativa mål som beskrivs i de fem nollvisionerna: 

 Noll förlustprojekt – förlustprojekt förstör både lönsamhet och kundrelationer. 
 Noll arbetsplatsolyckor – genom att garantera säkerhet på och runt om 

byggarbetsplatserna för såväl medarbetare, underentreprenörer, leverantörer och 
allmänheten. 

 Noll miljöincidenter – genom att utföra projekten på ett sätt som minimerar 
miljöpåverkan. 

 Noll etiska oegentligheter – genom nolltolerans mot alla former av mutor och korruption. 
 Noll defekter – ger förbättrat slutresultat och ökad kundnöjdhet. 

(OneSkanska, 2013) 
 

 

4.2 Organisationsstruktur Skanska Sverige 
 
Skanska Sveriges verksamhet sträcker sig från Gällivare i norr till Trelleborg i söder och omfattar 
25 regioner uppdelade i ca 100 distrikt. Skanska Sverige är en stor och komplex organisation med 
en flerdimensionell matrisstruktur som är uppdelad i både geografiska och produktspecifika 
marknadssegment. (OneSkanska, 2013) 
 
Nedanstående bild ger en väldigt översiktlig bild av hur Skanska Sverige är organiserat. Utöver 
vad som finns illustrerat är även regionerna indelade i distrikt.  
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Figur 8: Organisationsschema Skanska Sverige AB (OneSkanska, 2013). 

 
Skanska har ett stort omfång av kompetens som tillvaratas genom en mycket decentraliserad 
struktur. Skanska Sveriges verksamhetsområden verkar inom tre verksamhetsgrenar som utgör 
företagets kärnverksamhet; Väg & Anläggning (V&A), Hus samt Asfalt & Betong (A&B). V&A 
är indelat i åtta regioner, vissa utifrån geografi och andra utifrån produkt. Verksamhetsgren Hus 
består av tretton regioner och är även de indelade dels utifrån ett geografiskt perspektiv och dels 
utifrån olika produkt- och serviceområden. A&B är indelat i fyra olika regioner, samtliga utifrån 
produkt, process eller tjänst. Regionerna är i sin tur indelade i olika distrikt, som även de är 
avgränsade utefter geografi och produkt. (OneSkanska, 2013) 
 
Skanska Sveriges gemensamma supportfunktioner är indelade i fem huvudområden; Ekonomi, 
Verksamhetsstöd, Arbetsmiljö & Säkerhet, HR samt Marknad. Inom dessa områden finns 
specialistkompetens inom en rad olika områden samlade (t.ex. Inköp, Miljö, Säkerhet, Affärsstöd, 
Risk Management, Strategi & Utveckling, Kommunikation). Genom dessa supporter 
tillhandahålls specialistkompetens till verksamheten. Med sin specialisering och gemensamma 
arbetssätt önskar man säkerställa att den kunskap som finns inom Skanska Sverige hanteras och 
tillämpas på bästa möjliga sätt. (OneSkanska, 2013) 
 
Supportfunktionerna har beroenden och ansvar till olika delar i de olika verksamhetsgrenarna. 
Inköp, som ett exempel, har beroenden och ansvar gentemot samtliga verksamhetsgrenar när det 
kommer till RAM-avtal. Så är fallet för de flesta supportfunktioner fast inom olika områden och 
med olika typer av beroenden. Detta bidrar till Skanska Sveriges komplexa struktur, som innebär 
att inget verksamhetsområde eller supportfunktion är den andra helt lik och tvärfunktionella 
samarbeten krävs men ser olika ut.  
 
I och med Skanska Sveriges decentraliserade organisationsstruktur fattas övergripande strategiska 
beslut till största del på den högsta ledningsnivån. Dessa kommuniceras därefter främst ut via 
affärsplanen, som i sin ger ramarna för regionernas och distriktens framtagande av affärsplaner. 
Supportfunktionerna upprättar årligen åtgärdsplaner där respektive funktions viktigaste åtgärder 
och utvecklingsprojekt tydliggörs. Dessa åtgärdsplaner godkänns av ledningsteamet.  
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4.4 Vårt sätt att arbeta 

 
Skanskas arbetssätt beskrivs i ett integrerat ledningssystem kallat Vårt sätt att arbeta (Vsaa), vilket 
innebär att arbetet med kvalitet, miljö och arbetsmiljö är integrerat i ett och samma system. Via 
företagets intranät, OnSkanska, ges medarbetarna åtkomst till ledningssystemet. Vsaa beskrivs 
innehålla företagets samlade erfarenheter och en plats där de just nu bästa och kvalitetssäkrade 
arbetssätten presenteras. Vidare beskrivs det vara en grundpelare för förutsägbar lönsamhet och 
för uppfyllelse av andra mål så som grönt byggande, säkerhet och kundnöjdhet. Vsaa är kvalitets-, 
miljö- och arbetsmiljöcertifierat enligt senast uppdaterade standarder. (OneSkanska, 2013) 
 
I ledningssystemet beskriver man Vsaa som ”Skanskas verktyg för att leda verksamheten mot fler 
nöjda kunder, engagerade, kompetenta och målinriktade medarbetare som trivs samt ökad 
lönsamhet” (Vsaa, 2013). 
 
Vsaa är indelat i två huvuddelar; affärsplan samt verksamhetsmanual. Skanskas affärsplan 
beskriver de strategier, mål och åtgärder som företaget satt upp för att utveckla verksamheten. 
Verksamhetsmanualen innehåller beskrivningar av de arbetssätt som är tänkt att användas i 
projekten och det är här som bland annat kvalitet, miljö och arbetsmiljö finns integrerat. Här 
finns även tillhörande hjälpmedel som beslutsordningar, blanketter, checklistor och dagordningar 
tillgängliga. (Vsaa, 2013) 
 

 
 
Figur 9: Skärmbild av ledningssystemet Vsaa (Vsaa, 2013). 

 
Idag beskriver verksamhetsmanualen Skanskas arbetssätt utifrån sex områden, som i systemet 
benämns som kapitel. Dessa är Ledning, Kund/Marknad, Inköp, Projekt/Produktion, 
Medarbetare samt Ekonomi. Kapitel Projekt/Produktion innefattar vidare samtliga 
verksamhetsgrenar och – områden som alla beskriver sin verksamhet i varsitt kapitel. Utöver 
detta finns även ett kapitel som benämns ”Om vårt sätt att arbeta” där man beskriver hur 
systemet avses förvaltas och hur ansvarsfördelningen kring denna förvaltning ser ut. (Vsaa, 2013) 
 
I Vsaa står det beskrivet att ledningssystemet är uppbyggt efter Skanska Sveriges processer och på 
förstasidan illustreras bilden nedan (Vsaa, 2013).  
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Figur 10: Processöversikt Skanska Sverige, illustrerad i Vsaa (Vsaa, 2013). 
 
I ett på intranätet tillgängligt presentationsmaterial beskriver man hur Vsaa ständigt förändras och 
utvecklas, allt för att möta en ständigt föränderlig omvärld. Innehållet består av medarbetarnas 
samlade erfarenheter. Att ledningssystemet finns tillgängligt för alla medarbetare via intranätet 
menar man underlättar arbetet med att utveckla och uppdatera systemet. (OneSkanska, 2013) 
 

4.4.1 Befintlig förvaltningsorganisation 

Enheten Verksamhetsutveckling är idag ansvarig för förvaltningen av Vsaa. Denna enhet är 
organisatoriskt sätt en del av Strategi och Utveckling, som ligger under supportfunktionen 
Ekonomi. Inom enheten Verksamhetsutveckling återfinns rollen koordinator, som ansvarar för 
helheten av ledningssystemet, och administratör, som samlar in och utför ändringar.  
 

 
Figur 11: Organisationsschema Skanska Sverige. Strategi och Utveckling markerat med röd rektangel (OneSkanska, 
2013) 

 
För varje kapitel i Vsaa finns en tillsatt kapitelägare och en förbättringsledare. Kapitelägaren har det 
yttersta ansvaret för kapitlets helhet. Denne ska, i dialog med förbättringsledaren, prioritera och 
utse inriktning inför den årliga översynen (se beskrivning i följande avsnitt) samt tillsätta det team 
som ska genomföra denna. De personer som idag innehar rollen som kapitelägare har samtliga en 
chefsposition och sitter med i ledningsteamet för Skanska Sverige. För de faktaområden som inte 
har ett eget kapitel, utan där innehållet i stället är integrerat i olika delar av systemet, innehas 
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helhetsansvaret av rollen faktaägare. Denne har motsvarande ansvar och arbetsuppgifter som 
kapitelägaren. (Vsaa, 2013) 
 
Förbättringsledarrollen innehas av någon på affärsenheten och ansvarar för att dess kapitel i 
ledningssystemet är uppdaterat. Majoriteten av förbättringsledarna arbetar med utvecklingsfrågor. 
Förbättringsledaren ansvarar för att i dialog med kapitelägaren prioritera och utse inriktning för 
årlig översyn samt tillsätta det team som genomför översynen. Förbättringsledaren ansvarar även 
för fördelning av arbetsuppgifter, kommunikation och koordination med faktaägarna. Att 
dokumentera de förbättringar eller förändringar som sker samt se till att förbättringsarbetet blir 
gjort ligger vidare inom förbättringsledarens ansvarsområde. (Vsaa, 2013) 
 
För de områden som inte har ett eget kapitel finns således inga förbättringsledare utan ansvaret 
för innehåll är enbart fördelat på faktaägarna. Dessa har oftast till sin hjälp en person från 
avdelningen som operativt bedriver förbättringsarbetet. Dessa personer har dock ingen formellt 
uttalad roll och därmed inga tydliga arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter.  
 
Ansvarsfördelningen avseende specifikt faktainnehåll, som exempelvis hjälpmedel, redovisas idag 
i ett Excel dokument som finns tillgängligt på Vsaa. Ansvaret för ett sådant faktainnehåll innehas 
idag i huvudsak av kapitelägare, faktaägare och förbättringsledare. (Vsaa, 2013) 
 
Idag finns en person tilldelad rollen som administratör och denne ansvarar därmed ensam för all 
administration av Vsaa. Person tillhör enheten Verksamhetsutveckling. Administratören ansvarar 
för att se till att ledningssystemet underhålls och uppdateras. Det innebär att alla förändringar, 
oavsett var de beslutas om, slutligen går via administratören och där utförs. Det är även denna 
person som säkerställer att formatering och språk överensstämmer och är enhetligt i systemet. 
(Vsaa, 2013) 
 
Då förslag på förändringar påverkar och berör mer än ett kapitel ska förslaget gå vidare till utsedd 
koordinator. Denne initierar och koordinerar arbetet med förslagen i samband med den årliga 
översynen. Även de förändringar som uppkommer inom de verksamhetsspecifika delarna av 
Kapitel Projekt (t.ex. Kapitel Hus eller V&A) koordineras av denna person. Chefen för 
Verksamhetsutveckling, som är en del av supportfunktionen Strategi och Utveckling, är idag 
koordinator för Vsaa och har ett övergripande ansvar för ledningssystemets helhet. (Vsaa, 2013) 
 
Att utse en Ledningens representant är som tidigare nämnts ett krav enligt standarder för kvalitets-, 
miljö- och arbetsmiljöcertifiering. Denna person är på Skanska Sverige utsedd av ledningsteamet, 
ingår i ledningen och beskrivs som ansvarig för att leda arbetet med att upprätta, underhålla och 
förbättra Vsaa. (Vsaa, 2013)  

 

4.4.2 Befintlig arbetsprocess 

Underhåll och förbättring av Vsaa kan idag ske på i princip tre olika sätt (Vsaa, 2013): 
 

 Fortlöpande förslag till förändringar 

 Årlig översyn 

 Specifika utvecklingsprojekt 
 

Alla inom Skanska kan bidra med förslag till förändringar avseende Vsaa. Dessa förslag sänds idag 
via mail till administratören som tar ställning till huruvida förslaget avser användarvänlighet och 
design alternativt om det påverkar innehållet i sak. I det senare fallet vidarebefordrar 
administratören ärendet till berörd förbättringsledare. Denne överväger i sin tur huruvida åtgärd 
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ska vidtas direkt eller om ärendet ska tas vidare till den årliga översynen (se beskrivning längre 
ned). Är förslaget av kosmetiskt natur eller behandlar användarvänlighet hanteras detta av 
administratören direkt eller efter samråd med berörd förbättringsledare. Den som lämnat 
förslaget ska meddelas om vidtagen åtgärd inom två veckor, detta oavsett typ av förslag. (Vsaa, 
2013) 
 

 
Figur 12: Flödesschema förändringsförslag Vårt sätt att arbeta (Vsaa, 2013). 

 
Enligt ISO-standard ska företagen genomföra minst en årlig översyn av ledningssystemet. I Vsaa, 
under rubriken ”Underhåll och förbättring av Vsaa”, beskriver man att den årliga översynen 
syftar till att stämma av att ledningssystemets innehåll ligger i linje med de förändringar som skett 
med avseende på nya alternativt förändrade strategier, arbetssätt, lagkrav samt inkomna 
synpunkter. Även ledningsteamets löpande arbete med mätning och uppföljning av verksamheten 
samt avstämning av affärsplaner skall vägas in. I samband med ett ledningsteamsmöte i slutet av 
året inleds den årliga översynen med ett startmöte. Vid mötet diskuteras den övergripande 
inriktning som varje kapitel ska ta. Därefter genomförs översynen och förändringsförslag 
förankras på ett ledningsteamsmöte, ledningens genomgång, där man även tar ställning till 
ledningssystemets effektivitet. (Vsaa, 2013) 

Specifika utvecklingsprojekt av mindre karaktär, så som avgränsade reviderings- och 
utvecklingsbehov, hanteras av kapitelägare som i samråd med förbättringsledare tillsätter resurser. 
Större reviderings- och utvecklingsbehov tas vidare till ledningsteamet för utredning och 
hantering. (Vsaa, 2013) 
 
Genomförandet av revisioner av ledningssystemet sker såväl internt som externt och syftar till att 
utreda om beskrivna arbetssätt är effektiva och överensstämmer med intentionerna i Vsaa, och på 
så sätt söka möjligheter till förbättring. Revisioner av ledningssystemet är även ett krav för 
certifiering och utförs därför av en extern part som stöd till verksamheten och för uppföljning av 
Skanskas kvalitets-, miljö, och arbetsmiljöcertifikat. Den externa revisionen utförs dock inte 
enbart i syfte att påvisa uppfyllda certifieringskrav utan framförallt för att påtala 
förbättringsmöjligheter. (Vsaa, 2013) 



 

 36 

 
De interna revisionerna har tre huvudsyften:  
 

 Söka och påtala förbättringsmöjligheter. 

 Följa upp att arbetet sker ändamålsenligt, lämpligt och effektivt för att nå målen. 

 Följa upp att arbetet sker enligt Vsaa.  
 
Revisionerna sammanställs årligen och utgör underlag för ledningens genomgång och 
affärsplanering, detta såväl ute i regionerna som i Skanska Sveriges ledningsteam. (Vsaa, 2013) 
 
I Skanska Sveriges affärsplan för 2011-2015 beskrivs de strategier som bedöms som nödvändiga 
för att uppnå de mål och den vision man satt upp. Dessa är Medarbetare, Säkerhet, Kund, Grönt 
byggande, Produktivitet och OneSkanska. För varje strategi har man satt upp ett övergripande 
mål och ledande mätetal. För Produktivitet är målet att till 100 % genomföra projekten i enlighet 
med Vsaa. Man beskriver hur tillämningen av de i Vsaa beskrivna arbetssätt ska vara en 
självklarhet och att man ska arbeta med ständiga förbättringar av systemet. Inom ramen för 
strategin OneSkanska avser man öka samarbetet mellan enheterna till en nivå på 86 %. Här 
belyser man hur det interna samarbetet, att samverka fullt ut med andra affärsenheter, är av 
största vikt för att vara mer konkurrenskraftiga och vinna affärer. Genom att se affärer i ett 
Skanskaperspektiv avser man öka sin lönsamhet. Som en del i detta arbete ersatte man för två år 
sedan de många lokala intranät som existerat med ett gemensamt intranät för hela Skanska, 
OneSkanska. (OneSkanska, 2013) 

4.5 Framtida förvaltningsmodell 
 
Vsaa ligger idag på en plattform som är mer än 15 år gammal och har i sin helhet administrerats 
av en person som under året (2013) kommer gå i pension. Detta har, tillsammans med ett ökande 
behov av modernisering, lett fram till att Skanska Sverige nu ser över innehållet i sitt 
ledningssystem och utvecklar en ny plattform. Samtidigt utvecklas organisation och arbetssätt för 
förvaltningen av systemet. Detta utförs i ett utvecklingsprojekt som benämns Vsaa 2.0 och som 
syftar till att driva igenom denna omarbetning av ledningssystem fram till oktober 2013. Inom 
projektets ramar ligger tre huvudsakliga delar som består i att utveckla en ny plattform, 
strukturera och förtydliga innehållet samt utreda ur förvaltningsorganisationen bör se ut och 
arbeta för att säkerställa att Vsaa kontinuerligt förbättras. Målet är att man ska uppnå ett 
ledningssystem som används och känns modernare vilket i sig förväntas leda till bättre och mer 
förutsägbara resultat i verksamheten, detta med hjälp av ett ökat tillämpande av gemensamma 
arbetssätt som ständigt förbättras. (Fredriksson, 2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 13: Utvecklingsprojektets, Vsaa 2.0, tre delar. 
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Att förvaltningen ingår som en del i utvecklingsprojektet är i huvudsak för att man vill uppnå ett 
större och bättre driv i förbättringsarbetet kring Vsaa. Linjen behöver visa en större delaktighet i 
detta arbete. Att skapa bättre och tvärfunktionella samarbeten ses vidare som en förutsättning för 
att uppnå ett ledningssystem som kontinuerligt förbättras. (Fredriksson, 2013) 
 
I Projektplanen för Vsaa2.0 poängteras att innehållet på ett bättre och tydligare sätt ska illustreras 
med processer. Denna tanke illustreras av bilden nedan, som även antyder att Vsaa i dagsläget, 
med områden som benämns kapitel, liknas vid en bok. (OneSkanska, 2013) 
 
   

 
 
Figur 14: Riktlinje för innehållsmässig uppdatering i Vsaa (OneSkanska, 2013). 

 

 

4.6 Intervjuer 

4.6.1 Roller och Ansvar – Nuläge  

I ledningssystemet finns, som tidigare nämnts, beskrivningar av respektive roll som ingår i 
förvaltningsorganisationen. Tillsammans är dessa roller tänkta att arbeta med förbättringar av 
Vsaa. Vid intervjuer med förbättringsledare visar det sig att flertalet av dem inte har uppfattat att 
de tilldelats denna roll och inte har sett rollbeskrivningen (F2-4, 6-10). En av förbättringsledarna 
svarade; ”Jag är inte Förbättringsledare. Eller jag vet inte vad det betyder” (F8). Denna bristande 
kännedom beskrivs resultera i att var och en agerar efter enligt tycke och att förändringar och 
förbättringar där av ofta drivs av personliga initiativ. Detta sker ibland i ett skede då man snarare 
”släcker bränder” än arbetar proaktivt och långsiktigt (F2-3, 5, 11, M1).  
 
De flesta förbättringsledare menar dock, efter att vi informerat dem om rollens innebörd, att de 
till viss mån kan identifiera sig med denna (F2-4, 6-10). Vissa menar att de uppfattar att roller och 
ansvar är otydliga inom förvaltningen av Vsaa, att det skulle önska en tydligare beslutsordning 
som anger vem som tar beslut i vilka frågor och via vem som frågor om förändringar och 
förbättringar ska gå (F2, 5, 9). 
 
Många av de intervjuade arbetar med utvecklingsfrågor vilket innefattar arbete med att förändra 
och förbättra. Inom många affärsområden på Skanska Sverige har stora framsteg skett med 
framtagandet av handböcker, verktyg och rutiner. Initiativ som alla syftar till att förbättra Vsaa. 
Några affärsenheter bedriver i detta nu ett omfattande utvecklingsarbete med sitt innehåll i Vsaa. 
En av medarbetarna nämner att detta arbete är bra i sig men att det generellt är för få 
förändrings- och utvecklingsprojekt som kopplas till Vsaa (F1). 
 
Rollen som kapitelägare har, som ovan beskrivits, inneburit att man är ytterst ansvarig för 
kapitlets helhet, det vill säga säkerställa att kapitlet i sin helhet är ändamålsenligt och riktigt. Att 
detta ansvar inte har levts upp till är dock en uppfattning som många av de tillfrågade delar (F1-
11, M1, 5). En av medarbetarna menar att rollen inte alls har fyllt någon funktion och att det 
ansvar som lagts på dessa personer ligger på en för hög hierarkisk nivå (M5). Anledningen 
beskrivs vara att kapitelägarna, som är högt uppsatta chefer, inte har tid för att förvalta Vsaa. 
Medarbetaren uttrycker vidare att ”även om man förtydligar deras roll och ansvar så tror jag att 
de kommer att säga att de inte har tid att lägga på det här”. När vi frågar om förbättringsarbetet 

Bok Process  
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ligger mer på förbättringsledarens bord än på kapitelägarens så berättar en av respondenterna att 
”när man säger det så är det egentligen ett svaghetstecken för kapitelägarna. Det är egentligen de 
som har ansvar att se till att det finns duktiga och drivna förbättringsledare” (F1).  
 
När det kommer till ägarskap av specifikt innehåll, som exempelvis dokument och hjälpmedel, 
som idag tillskrivs i huvudsak kapitelägare, faktaägare och förbättringsledare så menar en 
övervägande del av respondenterna att detta ansvar i de flesta avseenden ligger på fel nivå i 
organisationen (F2-6, 10, M1, 3, 6). De finns en uppfattning om att inte alla som ansvarar för 
hjälpmedel och arbetssätt är ”rätt man på rätt plats”, utan arbetar på en för hög hierarkisk nivå. 
Den ansvarslista som idag finns tillgänglig i systemet och som anger vem som är ägare av vad 
beskrivs vidare som svår att hålla uppdaterad (M5). Detta då personerna byter jobb alternativt går 
i pension utan att säkerställa att ansvaret övertas av någon annan. När personen försvinner från 
sin post och sitt ansvar så har alltså ”resan” i många fall tagit slut. Ansvaret att se över och hålla 
denna ansvarslista uppdaterad ligger i dagsläget på administratören, något som även det uppfattas 
som mindre bra.  
  
Trots att majoriteten av de tillfrågade anser att roller och ansvar är otydliga så menar två av 
respondenterna att detta egentligen är ganska tydligt uttryckt (F1, 5). En av dem menar att 
problemet i stället utgör en prioriterings- och chefsfråga (F1). Enligt denne är systemet med 
förbättringsledare och kapitelägare är en ganska logisk struktur som liknar en traditionell 
projektstyrningsmodell; det finns en projektägare och en projektledare. Däremot så menar 
personen att man har misslyckats med att skapa engagemang kring detta arbete och kommunicera 
ut dessa roller och ansvar på ett tydligt sätt.  
 
Två av förbättringsledarna påpekar att Skanskas decentraliserade struktur kräver att det finns 
någon eller några som styr och driver detta arbete från ett centralt håll (F3, 8). Detta menar 
personerna skulle kunna bli bättre idag, en central organisation som håller ihop de olika delarna 
ännu mer och som driver dem åt samma håll. Denna åsikt delas av flertalet av de intervjuade som 
menar att man idag jobbar för mycket var för sig, med ögonen på sin respektive del i systemet 
(F1-5, 8, M1, 4-5). Att det skulle behövas någon eller något som för dem samman, som styr och 
driver en gemensam arbetsprocess. Det mandat som Verksamhetsutveckling idag har i frågor 
kring Vsaa och dess utveckling uppfattas av en av förbättringsledarna som väldigt otydligt (F2).  
 
Sammantaget är det påtagligt att uppfattningen om att roller och ansvar är otydliga utgör ett 
problem. Få vet vad som förväntas av en i sin roll och det saknas en samsyn kring hur ansvaret 
för förvaltningen är fördelat på de olika nivåerna. En otydlig ansvarsfördelning påpekas av två 
anställda leda till att förvaltningsarbetet blir allas och ingens ansvar (F2, 11). Resultatet blir att ad 
hoc-beslut ofta fattas för att lösa problem. Personliga initiativ tycks i många fall styra 
förbättringsarbetet och det kontinuerliga och systematiska arbetet skulle enligt samtliga kunna bli 
bättre än vad det är idag.  

 

4.6.2 Roller och Ansvar – Förbättringsmöjligheter 

 

 Tydliggöra roller och ansvar.  

 Ägarskap längre ut i organisationen.  

 Förändrade benämningar 
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Tydliggöra roller och ansvar  
De personer vi talat med är överens om att förvaltningsarbetet på många sätt kan bli bättre. En 
förbättringsledare anser att det borde förväntas mer av de ansvariga (F5). Vad som förväntas 
måste vara tydligt definierat, det vill säga vilken påverkan som respektive roll ska ha, vilka 
uppgifter, ansvar och befogenheter som ligger inom ramen för varje roll. En annan påpekar att 
det måste finnas ett beslutsorgan för förändringar i Vsaa och en tydlig beslutsordning vad gäller 
frågor kring dessa (F2). Denne betonar även vikten av att det med ansvaret måste följa ett 
mandat att besluta i frågor kring Vsaa och att detta mandat måste vara tydligt förmedlat. 
 
Förbättringsledarrollen beskrivs av vissa respondenter som en närvarande kontaktperson för den 
organisation som kapitlet behandlar och det ska vara tydligt vem denne är (F6, 10, M1). Att de 
har god kunskap om ledningssystemet beskrivs som viktigt, att man förstår nyttan och avsikten 
med systemet och vilka ramar som gäller därinom (F10). En av respondenterna förklarar att 
”Förbättringsledaren kan inte kunna allt, men de måste ha ett öga för de här, de måste kunna 
ställa de rätta frågorna för att processen ska fungera” (F2). Förbättringsledaren beskrivs vidare 
ska ha förståelse för eller veta hur man tar redan på kopplingar och beroenden till andra delar i 
systemet, varav samtliga måste tas hänsyn till vid förändringar (F2-5, 8, 10, M4). Det handlar om 
att förstå följderna av ens beslut. En medarbetare menar att ”Förbättringsledarens ansvar ska vara 
att se över hur man ska jobba för att förbättra våra gemensamma arbetssätt, Skanskas. Sen ska 
man självklart titta djupt inom sin egen del, men man får inte glömma att det är Ett Skanska det 
handlar om, att man har förståelse för den kopplingen är jätteviktigt” (M2). En annan 
medarbetare menar att förbättringsledarna bör vara processansvariga, ha god kunskap om 
verksamhetens processer och tillsammans utgöra ett team (M6). Flera uttrycker vidare att 
förbättringsledarna bör ansvara för att förankra de förändringar som drivs igenom, att återkoppla 
till användarna och kommunicera den förändring som sker (F1-2, 11 M1, 4). 
 
Som ovan nämnts så menar vissa att kapitelägarrollen i dagsläget inte fyller någon funktion. En av 
de intervjuade menar att ”Nyckelrollen är helt klart förbättringsledaren. En kapitelägare kan säga 
något, men det blir inte gjort om det inte finns någon förbättringsledare” (F1). De flesta menar 
dock att kapitelägare är en nödvändig roll men att den, precis som övriga roller, behöver 
tydliggöras (F2-8, 11, M1). Två av respondenterna anser att det finns ett värde i att dessa 
personer sitter med i ledningsgruppen (F10-11) och en annan påpekar att ”utifrån 
ansvarsperspektivet så behövs det någon i ledande position som tar ansvar för det som står i 
kapitlet, en ägarroll” (F1).  
 
Om det övergripande ansvaret för Vsaa ska axlas av en eller flera personer finns det olika åsikter 
om, men man är eniga om att det behövs någon som tar det övergripande ansvaret (F1-11, M1-
5). Tre förbättringsledare betonar vikten av att detta ansvar ligger centralt, att personen är en 
”spindel i nätet” (F3, 6, M3). De flesta förbättringsledare anser att den som är ansvarig måste 
man vara medveten om de beroenden och kopplingar som finns, hur processerna jackar in i 
varandra (F2-3, 5-6, 10). Det behövs någon som ansvarar för att samordna de olika delarna, som 
för ihop dem och driver dem åt samma håll (F3). En respondent beskriver att ”För att 
förvaltningsarbetet ska fungera effektivt bör det alltså finnas någon som håller i en gemensam 
agenda och som håller ihop nätverket av förbättringsledare, för att se till att alla deltar och arbetar 
systematiskt” (F1). Denna koordinerande roll beskrivs även ska ansvara för att förmedla och 
förankra ett helhetsperspektiv till förvaltningsorganisationen och säkerställa medvetenhet och 
förståelse (F6, 8). 
 
En förbättringsledare beskriver att det inom det övergripande ansvaret ingår att se till att resurser 
för förvaltningen avsätts på de olika affärsenheterna och påpeka om de inte gör det. Men detta 
menar denne är svårt, eftersom att ansvaret för ledningssystemet inte medfört något mandat att 
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fördela resurser till olika affärsenheter, vilket gör att det inte finns något ekonomiskt 
påtryckningsmedel för att driva arbetet framåt. (F8)  
 

Ägarskap längre ut i organisationen  

När det kommer till ansvar och ägarskap för ledningssystemets innehåll förklarar en av 
förbättringsledarna att ”Nyckeln till ett lyckat förvaltningsarbete är att trycka ut ägarskapet så 
långt som möjligt i organisationen. Det sitter alldeles för högt upp idag” (M4). En annan 
förbättringsledare förklarar hur ”det är jätteviktigt med ägarskapet och att det hamnar rätt, annars 
blir det en jättestor central organisation ” (F3). Samma person menar dock att trots att det ska 
finnas många ägare för innehåll och information så är det av största vikt att arbetet styrs centralt 
och att det övergripande ansvaret finns där.  
 
Ägarskapet för innehåll i ledningssystemet bör enligt de flesta ligga närmare de som faktiskt 
använder hjälpmedlen och arbetssätten, och som har kompetensen inom det specifika området 
(F1-5). Som en av respondenterna uttrycker det: ”vi förbättringsledare är tjänstemän och sitter 
mer som supportrar, det är ju svårt för oss att säga att så här ska det vara när vi inte arbetar med 
det dagligen” (F4). Personen fortsätter; ”För att åstadkomma ett levande system tror jag att 
ansvaret måste hamna rätt, på rätt nivå, hos de som använder det”. En annan berättar hur detta 
ansvar, för systemets innehåll, även måsta förtydligas (F3). Dessa personer måste själva känna 
ägarskap och därför är det viktigt att göra klart för vad som förväntas av denna roll. En av 
förbättringsledarna menar att det inte räcker med att det bara står ett namn i en lista, och säger att 
”de kanske ska ha som ansvar att säkerställa att arbetssättet faktiskt används, att ett nytt arbetssätt 
är förankrat, implementerat och att dess tillämpning det därefter följs upp”.  

 
Förändrade benämningar  

De flesta förbättringsledare menar att benämningarna förbättringsledare, kapitelägare och 
faktaägare inte på något sätt är förankrade i organisationen och att de med största sannolikhet 
skulle kunna bytas ut utan vidare (F1-4, 6-8). Benämningarna har, i likhet med de olika rollernas 
ansvarsområden, inte kommunicerats tillräckligt och på så vis inte fått fäste. 
 
En förbättringsledare förklarade vikten av att kommunicera benämningar, oavsett vilka det är: 
”Varför jag fastnar vid detta är för att förbättringsledare låter som att det är taget från skolboken. 
Medan det i min värld inte är vanligt i detta hus.… det känns som ett ovant begrepp. Det är inte 
namnet i sig, bara att det är obekant. Man kan väl kalla det vad som helst. Men man måste 
kommunicera det”. (F8) 
 
Några har vid denna diskussion framfört att uppdelningen i olika kapitel inte lämpar sig i 
ledningssystemet (F2-3, M4). ”Jag hade ju verkligen velat gå ifrån att __ är ett eget kapitel” (F3). 
En av respondenterna menar att denna indelning och benämning försvårar arbetet med att dra 
nytta av och utveckla företagets samlade erfarenhet och kompetens (M4). Att det bidrar till att 
isolera organisationens olika delar från varandra och försvårar det interna samarbetet. Några av 
de tillfrågade nämner att man måste bli bättre på att illustrera hur vi arbetar i processer, och där 
med bättre redovisa ledningssystemet utefter det (F1,3, 4, M4). En förbättringsledare belyser 
vidare att Vsaa idag bättre beskriver hur kärnverksamheten arbetar, hur deras processer ser ut 
men att man bättre skulle kunna illustrera hur supportfunktionerna arbetar för att stödja 
kärnverksamhetens processer (F2).  
 
Ett steg i riktningen till att visa att arbetet sker i processer menar en av medarbetarna är att ersätta 
befintlig benämning; ”Bara ordet kapitelägare visar ju att det är en bok i bokhyllan som ska 
uppdateras. Det visar inte på någon affärsnytta i att vara kapitelägare. Så man kan fundera på 
processägare eller något sådant”. (M2) 
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4.6.3 Arbetsprocess – Nuläge 

Supportdrivet  

Det finns en uppfattning om att förvaltningen av ledningssystem i dagsläget i huvudsak drivs av 
supportfunktionerna (F2, 5, 11, M1). För supporten innebär förvaltningen bland annat 
uppdatering av ledningssystemet vid nya lagkrav, alltså förändringar som inte på samma sätt kan 
bortprioriteras. Även andra förvaltningsuppgifter, som uppdaterade RAM-avtal, är något som är 
otänkbart att inte genomföra snarast. Denna förvaltning fyller supportfunktionernas syfte i den 
meningen att de levererar en uppdatering eller förbättring, för att hålla systemet a-jour, till 
verksamhetsgrenarna. Det är deras uppgift som funktioner i sig, att verka för att projekten i linjen 
kan uppfylla sina mål. Därför kan förvaltningen av Vsaa uppfattas som mer av en självklarhet för 
supportfunktionerna på Skanska Sverige än för verksamhetsgrenarna. 
 
Supportfunktionerna existerar för att stödja kärnverksamheten och det gör även ledningssystemet 
menar många. En medarbetare utryckte det vid en intervju som att ”Vsaa bör vara något som är 
för kärnverksamheten, som ska stötta den på bästa sätt. Det är där vi tjänar våra pengar. Det 
finns en massa support runt om som ska stötta kärnverksamheten i det de gör”. (M1) 
 
En medarbetare är inte så positivt inställd till att ledningssystemet ska fokusera primärt på 
verksamhetsgrenarna och menar att ”Vsaa kan idag ses som ett verktyg för produktionen och 
projekten. För oss supportfunktioner är det inte lika kraftfullt. Ska det vara ett ledningssystem så 
ska det vara för hela verksamheten, oavsett vilken roll eller position man har”. (M4) 

Linjens delaktighet 

En stor del av arbetssätten uppkommer i projekten, i linjen, och det är där som hjälpmedel till 
största utsträckning används. Av den anledningen beskrivs involvering av medarbetare från linjen 
om essentiell (F5). Två personer beskriver att det är verksamhetsgrenarnas arbetssätt, men att 
verksamhetsgrenarna inte uppfattas känna ett lika stort ägandeskap av dem som många menar att 
de har (F11, M1). Flera påpekar att de inte engagerar sig och samarbetar i den utsträckning som 
de borde och skulle kunna göra. För få initiativ upplevs komma från linjen (F2, 5, 11, M1).   
 
En medarbetare menar att detta är en av anledningarna till att förvaltningen inte ”rullar på av sig 
själv”: ”Vi pratar ju mycket om att vi ska ha gemensamma arbetssätt. Vid varje förändring så 
betonas detta, att det är grunden. Men det tas för givet att det bara rullar på av sig självt” (M1). 
Som exempel beskriver en förbättringsledare hur det som oftast är supportfunktionerna som tar 
initiativ till att söka kontakt för att diskutera gemensamma delar i Vsaa (F2). 
 
En del av utmaningen tycks ligga i att hitta ett större engagemang och driv hos 
verksamhetsgrenarna, och då främst i kärnverksamheterna Hus och V&A. En av de intervjuade 
menar att det inte har funnits nog incitament för att de ska lägga resurser på förvaltningen och 
därmed förbättringar av Vsaa (F8). Detta anser denne beror på Skanskas decentraliserade natur 
med uppdelning i ekonomiska enheter som var och en verkar och tar beslut utifrån sitt eget bästa. 
Personen menar att de avstår från att lägga resurser på detta arbete för att deras verksamhet 
fungerar väl ändå. Att det skulle hjälpa med tydligare deadlines tror inte personen i fråga, detta då 
denne menar att det är en fiktiv deadline; ”inget händer om vi passerar den”. Den löpande 
verksamheter är alltid mer kritisk och går därmed före menar personen. 
 
En annan respondent håller till viss del med men menar samtidigt att verksamhetsgrenarna har 
satsat på många andra förbättringsinitiativ, som många i förvaltningsorganisationen inte har 
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kännedom om (F11). I viss utsträckning har dessa initiativ varit koncentrerade på andra saker än 
Vsaa. Därmed kan en del av problematiken vara att de förbättringsinitiativ som kommer från 
linjen inte är tillräckligt koordinerade med supportfunktionerna och till arbetet med Vsaa. Att 
dessa initiativ bättre behöver kopplas till Vsaa.  

Prioritering 

I nuläget är tanken att den årliga översynen ska fungera som en slags motor i förvaltningsarbetet. 
Arbetet med förbättringar ska ske kontinuerligt i varje verksamhetsgren och supportfunktion 
men årligen ska ett större krafttag avseende utvalda delar tas. Då ska ett tvärfunktionellt 
samarbete ske genom att olika verksamhetsgrenar och supportfunktioner tillsammans går igenom 
till exempel ett utvalt kapitel, arbetssätt, hjälpmedel eller liknande som bestäms av koordinator. 
Den årliga översynen har dock under senare år inte skett lika omfattande som tidigare (F2, 5, 11, 
M1). Inte heller har det kontinuerliga arbetet, att uppdatera och säkerställa att vad som står i 
kapitlet används och är aktuellt, skett i önskvärd utsträckning (F1-11, M1, 3, 5). Orsaken till detta 
beskrivs av somlig vara en prioriteringsfråga (F11, M1, 5). Verksamhetsutveckling ska arbeta med 
förvaltningen av ledningssystemet men på grund av att nya projekt hela tiden uppkommit, som 
berör verksamhetsförändringar av olika slag och som av företagsledningen ansetts vara av större 
vikt, så har förvaltningen därmed inte prioriterats lika högt. Även om detta inte skett uttryckligen 
har det blivit en följd av att nya projekt prioriteras och resurserna på Verksamhetsutveckling där 
av inte räckt till för att upprätthålla ett kontinuerligt förvaltningsarbete kring Vsaa. I stället är det i 
och med den upprustning som nu sker i samband med utvecklingsprojektet Vsaa2.0 som man har 
tagit ett ordentligt ryck på många håll och inlett ett arbete med att noggrant se över 
ledningssystemet och dess innehåll (F11). 
 
En medarbete förklarar: ”Så på nåt sätt så är det ju ledningen som har prioriterat därför att nya 
projekt hela tiden har kommit upp som varit viktigare. Omorganisationen av hela Skanska 
Sverige, omorganisation 08-09, satsning på arbetsmiljö och säkerhet. Det har gjort att de här 
projektledarresurserna som funnits inom Verksamhetsutveckling har varit superbelagda, plus att 
vi som borde ha jobbat med både förvaltning och utveckling har liksom knappt förvaltat något.” 
(F11). Denna åsikt kommer inte ensam. En annan medarbetare håller med och säger att 
”Verksamhetsutveckling som egentligen ska hålla ihop det där har ju inte haft så mkt fokus på 
Vsaa tidigare heller. De jobbar med utvecklingsprojekt till största delen, när man kanske 
egentligen bör arbeta mer med att förvalta det man ansvarar för” (M1).  
 
En respondent menar att många tycker det är väldigt roligt att bygga upp något nytt, till exempel 
en ny sida eller ett nytt system. Att därefter underhålla och hålla liv i det man byggt upp, det 
uppfattas ofta som mindre kul. Personen menar vidare, på samma sätt som ovanstående 
respondent, att arbetet med att underhålla och förvalta inte på samma sätt tränger sig på som 
andra arbetsuppgifter som har tydligare deadlines och att detta arbete därför lätt skjuts upp. Det 
är enligt respondenterna många som uttrycker hur viktigt detta arbete är, men att det faller på att 
”vi har dock inte tid med det nu, vi får göra det en annan gång” (M5). 

Struktur och systematik 

Förvaltningen av Vsaa sker med viss systematik och förbättringar sker fortlöpande. Det är dock 
mycket som talar för att det kan bli bättre, i högsta grad när det kommer till struktur och 
systematik. Att medarbetarundersökningen vittnar om att många anser att Vsaa är rörigt och svårt 
att hitta i ser vi som en faktor som stärker denna åsikt (Skanska Sverige, 2012). 
 
”Generellt så pratar ju människor med varandra och förändringar sker, men det blir kanske inte 
på ett så strukturerat sätt som det borde vara” berättar en medarbetare (M5).  
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Den Årliga Översynen har som tidigare nämnts inte skett lika omfattande under de senaste åren 
och flertalet intervjuade uttrycker hur man har tappat detta arbete. En förbättringsledare uttrycker 
dock att den årliga översynen har fungerat bra inom deras affärsenhet (M3). Denne menar att de 
arbetar kontinuerligt med att se till att deras delar är uppdaterade och att den årliga översynen 
därför inte blir det enda tillfället då man identifierar saker som måste förändras. Den årliga 
översynen uppfattar personen dock som viktig, då det blir ett tillfälle när man tittar över 
innehållet extra noggrant. Samtidigt menar denna förbättringsledare att det faktum att deras 
innehåll till stor del följer lagkrav och bestämmelser, något som inte går att skjuta på i tiden, 
kanske medför att det kontinuerliga förbättringsarbetet lättare prioriteras och drivs på.  
 
En annan förbättringsledare talar om vikten av att man har en struktur för förbättringsarbetet, att 
man följer en förbättringsloop, en kontinuerlig förbättringscykel”. Vi måste ha en övergripande 
loop för hur vi förbättrar oss och den måste man följa hela vägen igenom. Sen kan loopen brytas 
ner för olika delar inom Skanska, men de övergripande ramarna och tänket måste sättas och 
förmedlas uppifrån”. (F3) 
 

Administration  

I dagsläget finns det en administratör med mångårig erfarenhet av systemet. Att ha en person 
som administrerar Vsaa uppfattas som för personberoende (F2, 3, 5, M1, 4, 6). Därmed blir 
systemet sårbart för förändringar, som till exempel om denna person skulle avsluta sin anställning 
på Skanska. En av förbättringsledarna uttrycker vidare att administrationen blir väldigt trög och 
riskerar att bli en flaskhals för förbättringsarbetet (F2). Man är dock eniga om att denna person, 
med sin förmåga att se till verksamhetens helhet, har varit oerhört viktig och i princip den enda 
som hållit ihop arbetet.  
 

4.6.4 Arbetsprocess – Förbättringsmöjligheter 

 

 Kontinuitet 

 Fokus på gränssnitt 

 Förbättringsledarmöte 

 Tydlig och enkel process 

 Mindre personberoende administration 

 

Kontinuitet  

Att förbättringsarbetet skulle kunna ske mer kontinuerligt är något som flera förbättringsledare 
uttrycker som önskvärt (F1-3, 6). Anledningen till att ett kontinuerligt arbete med 
ledningssystemet ses som en nyckel är på grund av den höga arbetsbelastning som följer då 
arbetet samlas på hög vilket påpekas leda till att arbetet känns övermäktigt (F6, M4). Ytterligare 
en anledning är att nya bestämmelser och lagkrav innebär att ett visst kontinuerligt arbete måste 
utföras.  
 
En medarbetare förklarar: ”Utöver en årlig översyn så behövs det ett mer kontinuerligt arbete 
med förbättringar (M5). Det kommer hela tiden nya bestämmelser och det händer saker i 
organisationen som innebär att det att man måste göra vissa saker regelbundet. Jag anser att alla 
webbsidor ska ses över kontinuerligt. Det är inte säkert att man måste göra någonting, men 
någon ska i alla fall titta på det”. En beskriver; ”för att man ska få en närhet och för att det inte 
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ska kännas som höga trösklar varje gång så måste man vara nära ämnet. Därför tror jag på tätare 
genomgångar. En gång om året blir ett ganska tungt jobb” (F6). 
 
Andra personer håller med: ”Nyckeln till att uppnå ett levande Vsaa är att ha en löpande 
diskussion och arbete med systemet. Det är jätteviktigt. Att det finns ett antal personer som har 
ansvar över det. Helst skulle man vilja få till ett löpande forum. Där man pratar om förbättringar 
under hela året, och inte enbart under en begränsad tid under året” (F11). Att jobba kontinuerligt 
med förbättringsarbetet möjliggör mer långsiktighet och ett större helhetstänk anser en 
förbättringsledare (F2). ”Man kan ju jobba akut och lösa problemen här eller så kan man jobba 
långsiktigt tillsammans för att hitta saker som gör att det löser sig på andra håll”. 

Fokus på gränssnitt  

Uppfattningen är att det behövs ett större fokus på samarbetet i arbetsprocessen mellan 
supportfunktioner och verksamhetsgrenar, men även mellan verksamhetsgrenar och 
supportfunktioner i sig (F1-2, F4-5, 10-11, M1). ”Det är gränssnitten som blir problem och som 
är så viktiga” (F4) berättar en anställd. Det handlar om utforma arbetsprocessen utefter de 
tvärfunktionella utbyten som behövs.  
 
Affärsenheterna V&A samt Hus är de två verksamhetsgrenar som utgör Skanska Sveriges 
kärnverksamhet. De har båda, som tidigare beskrivits, varsitt kapitel i Vsaa. En stor del av 
innehållet är verksamhetsspecifikt, men det är även mycket som är gemensamt då deras processer 
innefattar många likheter. Därmed behöver man ett samarbete för detta. ”Det svåra, tror jag, det 
är att få till det mellan Hus och V&A. Här behöver man göra lite nytt” (F11). 

Förbättringsledarmöte  

Eftersom att det tycks saknas en medvetenhet kring förvaltningsorganisationen har flera 
förbättringsledare uttryckt en önskan om att årligen, eller vartannat år, träffa alla sina respektive 
motsvarigheter på andra affärsenheter (F3, 6, 10). 
 
”Det är inte jättetydligt idag vem man ska vända sig till. Det har ju hitintills bara vart på 
uppmaning av administratören, som haft den totala översikten. Av denne fick vi exempelvis 
namnet på en medarbetare. Jo men det vore jättebra om man kommunicerade vem som är 
förbättringsledare för de olika kapitlen, och att man kanske tillsammans någon gång om året har 
en gemensam sittning med ledning av Koordinator som ansvarig”. (F6)   
 
En förbättringsledare berättar att det skulle finnas ett stort värde i att samtliga förbättringsledare 
ses emellanåt, detta för att tillsammans skapa en helhetskänsla (F10). En annan beskriver hur 
viktigt det är att ses för att ett kunskapsutbyte ska ske, för att kunna ta del av varandras tankar 
och idéer och lära av varandra (F5). Denne menar att Vsaa ska vara ett system för 
erfarenhetsåterföring och kunskapsspridning vilket kräver att man ses oftare. En tredje 
förbättringsledare beskriver hur denne behöver möta de andra för att förstå vilka behov de har 
(F2). Tillsammans kan man då skapa förståelse för vilka beroenden och problem som existerar.  
 
Vidare anser några förbättringsledare att det kan vara ett tillfälle då ramarna för 
förbättringsarbetet bättre kan förmedlas, ett tillfälle att kommunicera vad ledningen vill med detta 
arbete (F3, 6). ”Det kan vara ett bra tillfälle att lyfta upp detta arbete på agendan, för att vi bättre 
ska förstå vår del i det större sammanhanget, förstå hur det hänger ihop och tillsammans 
säkerställa att vi har en bra helhet i Vsaa” (F6). 
 
Samtidigt menar vissa att det skulle krävas för mycket resurser, både kostnads- och tidsmässigt, 
för att fylla en verklig mening (F11, M1). ”Det kanske finns något värde i att ses alla 
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förbättringsledare vid något tillfälle, men det är inte ofta. Jag tror inte att det ger så mycket, de 
tillfällen man träffas allihop. Säg att det är 20 personer, folk ska resa, det går en heldag. Vi är uppe 
i stora pengar. Det kan absolut finnas ett värde i att ordna det någon gång. … men hellre mer 
videomöten, jag menar formen kan ju ändras för det. Att man ska sitta där allihop, och man ska 
ha läst på varandras kapitel. Det känns lite förlegat helt enkelt. Jag gillar det inte riktigt. Det ska 
ske på ett lite mer naturligt sätt” (M1). 

Tydlig och enkel process 

Många samtalsämnen under intervjuerna med förbättringsledare och andra medarbetare kretsar 
kring två begrepp; tydlighet och enkelhet. Det handlar om tydlighet i förvaltningen för att göra 
det enkelt att genomföra.  
 
”Det krävs en tydligare arbetsprocess, som stående möten, deadlines och hur man går tillväga 
med förbättringsförslag. Om vi har en tidplan för detta arbete så är det ju lättare för mig att få 
min organisation att förstå. Lite struktur, ordning och reda. Idag blir det mycket rundringningar 
för att det inte finns tydliga kommunikations- och beslutsvägar.” (F2). Denna förbättringsledare 
har påpekat och förtydligat för sin organisation hur förbättringsarbetet bör genomföras och vilka 
tidsramar som finns. Personen menar att det skulle vara lättare att utföra arbetet om det fanns en 
gemensam process.  
 
Som en del i att göra förvaltningsarbetet tydligt och enkelt finns en aspekt att skapa en enhetlig 
process. Även om den i mångt och mycket redan finns, så tyder intervjuerna på ett behov att 
först se över den för att sedan tydliggöra, illustrera och även kommunicera den. En av 
medarbetarna beskriver: ”Jag skulle vilja få till en tydlig process där man säkerställer att det som 
finns i Vsaa används och är rätt och där man utmanar det som finns och ständigt förbättrar det” 
(F11). De processer som finns är helt enkelt inte tillräckligt förklarande och utförliga för att man 
ska förstå de olika aktiviteterna som ingår i förbättringsarbetet och få en bra helhetsbild där 
uppföljning ingår. 
 
En förbättringsledare menar vidare att det är viktigt att skapa förståelse för att det finns en 
process, att det inte går göra helt och hållet som man vill (F2). Personen vill uppmärksamma att 
det alltid finns en påverkan, att om en förändring görs på ett ställe så får det konsekvenser på 
andra håll. Där av måste man vid varje förändringsbehov uppmärksamma beroenden och utifrån 
dessa föra en diskussion med övriga ansvariga. En annan medarbetare håller med: ” Vi måste 
skapa en tydlig arbetsprocess och ge tydliga injektioner och lyfta olika delar” (M1). En annan 
beskriver hur man måste jobba med processägarskap i olika nivåer och menar att ”det viktigaste 
med hela processtänket är att man skapar förståelse för sin del i det stor hela, att jag levererar 
något vidare till någon annan som ska förädla det resultatet” (M4).  

Mindre personberoende administration  

En åsikt som delas av samtliga respondenter är att man bör undvika att administrationen blir 
alltför personberoende. Det naturliga vore att fördela och förlägga administrationen närmare 
affärsenheterna och förbättringsledarna, menar en förbättringsledare (F8). ”Administrationen kan 
läggas mer på varje avdelning. Det kommer närmare, det blir lättare för dem att uppdatera” 
menar en medarbetare (M6). En annan medarbetare håller med och menar att man bör trycka ut 
administrationen så långt ut som möjligt i organisationen (M4).  
 
Däremot påpekar en annan att det finns en skillnad i vad som bör kunna administreras inom 
affärsenheterna (M1). Denne menar att det bör vara fler som ska ha befogenhet att ändra i 
systemet. Personen är dock tydlig med att uttrycka att det i huvudsak bör gälla editering. 
Administrationsrättigheterna bör alltså enligt denne inte vara fullständiga på affärsenheterna, utan 
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begränsas till att göra uppdateringar och textkorrigering. En medarbetare menar att om fler ska in 
och göra ändringar så kräver det att de alla har den överblick och helhetssyn som administratören 
i dagsläget har (M3). Detta menar personen kräver kunskapsöverföring. 
 
En av förbättringsledarna anser att det är viktigt att administrationen är centralt styrd: ”Jag tycker 
bara inte att man ska släppa det helt fritt. På samma sätt som den här förvaltningsorganisationen. 
Jag tror att vi går ännu längre ifrån varandra då än vad vi redan är. Egentligen är det ju väldigt 
enkelt att alla styr själva, men det fungerar inte. Man måste ha koll på de här, och det kommer vi 
inte ha om vi decentraliserar det. Att decentralisera är en enkel väg men som dessvärre inte 
kommer leda till att man håller samman de här. Det är så svårt att sy oss samman. Därför måste 
det vara strukturerat, för att vi är ett företag som strävar mot samma mål” (F3). En möjlighet 
skulle därför vara att ha fler administratörer centralt menar personen.  
 
Några av de som menar att administrationen bör förläggas längre ut i organisationen har även 
uppfattningen att det är viktigt att det även fortsättningsvis finns en eller flera personer eller roller 
med övergripande ansvar (F3, 10, M5). ”Man måste ha någon som har en övergripande roll. Det 
måste slås fast väldigt noga begränsningar för vilka friheter man har som administratör. Därför 
annars kommer man få personer som tänker att deras sätt är bättre. Ibland är idéerna bra, men ett 
system som detta måste vara så enkelt som möjligt. Man måste alltid ta hänsyn till människan 
längst ut i organisationen som kanske inte alls är så teknisk.” (M5) 
 
Den personen eller den grupp som har det övergripande administrativa ansvaret fyller också en 
viktig funktion i att säkerställa och reda ut de beroenden och kopplingar till andra kapitel som en 
förändring har (F10). Detta anser de flesta förbättringsledare är viktigt även i fortsättningen. Det 
bör säkerställas att de förbättringar som kommer in är korrekta. 

 

4.6.5 Helhet, Samarbete och Kommunikation – Nuläge  

En av de intervjuade framhäver hur den stora mängden av ledningssystemets innehåll i grund och 
botten hänger ihop, och att många beroenden inte tas i tillräcklig hänsyn på grund av att man inte 
arbetar nog mycket tillsammans (F2). De flesta vittnar om att just denna tvärkommunikation 
skulle kunna bli bättre, att det skulle kunna finnas fler tydligt definierade kommunikationskanaler. 
Detta handlar både om kommunikationen mellan supportfunktionerna, mellan 
verksamhetsgrenarna och mellan support och verksamhetsgrenar. 
 
Eftersom att kommunikationen och samarbetet ibland lämnar mer att önska kan 
förbättringsarbetet ibland framstå som isolerat. En förbättringsledare uttrycker att ”vi sitter och 
arbetar med Vsaa var och en för sig på sitt håll. Vi arbetar i ”stuprör” och det finns i princip inget 
samarbete” (F3). En tredje respondent belyser denna bristande samverkan som en kulturfråga 
och menar att man traditionellt inom Skanska är ganska dåliga på att se vikten av kommunikation 
och samarbete (M2).  
 
Två av de intervjuade menar att det i grunden handlar om att man saknar en helhetsbild över 
verksamheten, över hur processerna hänger ihop (F2, M4). I samtliga intervjuer med 
förbättringsledare har en diskussion kring denna helhetsbild uppkommit. Två av de intervjuade 
menar att det i grunden handlar om att man saknar en helhetsbild över verksamheten, över hur 
processerna hänger ihop (F2, M4). En förbättringsledare menar att ”Arbetet är väldigt utspritt 
idag. Vi har specialister som kan sitt område väldigt bra men som inte kan Skanska så bra. Så man 
jobbar på sitt håll med sitt kapitel och då upplever jag att man tappar helheten och att det spretar 
för att vi inte sitter tillsammans och jobbar” (F1). Det finns en generell uppfattning om att ”alla 
tänker på sitt”; sina arbetssätt, hjälpmedel, processer etc. (F1-2, 5, 11, M1, 4-5). När en 
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förbättring i ledningssystemet identifieras sker inte en tillräcklig förankring inom organisationen 
(F5, 11, M1-2). En medarbetare förklarar att ”Även om en förändring är bra isolerad så kanske 
den i sammanhanget inte blir bra” (M2). Detta tankesätt bör man ha vid identifiering av 
potentiella förbättringar. En medarbetare uttrycker; ”En av Skanskas hörnstenar är ju att utnyttja 
vår storlek. Då kan vi inte hålla på och suboptimera i verksamheten” (M4). 
 
Något som vidare tyder på att en helhetsbild saknas är att förbättringsledarna i många fall inte vet 
vem som utgör deras motsvarighet inom andra delar av förvaltningsorganisationen (F3, 6-8, 10). 
Orsaken till detta, menar en av respondenterna, är att rollerna inte är tillräckligt kommunicerade 
(F8). Det räcker inte att rollerna och ansvaret som ligger där i finns tydligt definierade i ett för alla 
tillgängligt dokument. En av förbättringsledarna menar att det är svårt att veta vem man ska 
vända sig till med tankar och idéer kring Vsaa, men också att man inom den egna organisationen 
blir rundad för att det saknas förståelse för vem som har ansvar för vad (F2). En annan 
medarbetare berättar att ”jag har själv suttit i möte där till exempel sju personer aldrig tidigare har 
pratat med varandra. Detta trots att de jobbar med samma sak” (M2). När ett förbättringsförslag 
identifieras så har vissa förbättringsledare fått instruktioner från bland annat ansvarig kapitelägare 
om vilka de ska kontakta angående frågor om Vsaa. Dessa har ofta inte varit just 
förbättringsledare i de andra verksamhetsgrenarna eller supporterna, och kommunikation mellan 
förbättringsledarna har därför frångåtts.  
 
De olika affärsenheterna kan till viss del ses suboptimera sina respektive delar i Vsaa, detta vad 
gäller förvaltningen och arbetet med att ständigt förbättra systemet. En förbättringsledare 
beskriver; ”Ett problem är att Skanska är uppdelat i massa ekonomiska enheter som riskerar att 
suboptimera beslut från sin egen värld. Det vill säga låter bli att lägga resurser på 
förbättringsarbete om de inte vill det. Och om det inte avsätts resurser, då måste man ha någon 
som jagar på det där hela tiden. Och denna någon, som jag tror dels inte har funnits, har inte 
alltid fått enheterna att göra det de ska göra. Man kanske inte har mandat att styra dem. Så det 
ekonomiska påtryckningsmedlet för att göra det finns liksom inte” (F8).  
 
Det förbättringsarbete som bedrivs idag ser väldigt olika ut beroende på vart i Skanska Sverige 
man tittar. De intervjuade påpekar att man jobbar väldigt olika, dels inom de olika supporterna 
och verksamhetsgrenarna, men också på regions- och distriktsnivå, där de lokala variationerna är 
påtagligt stora (F1, 5, 11, M1). ”Man ska komma ihåg att även om organisationsschemat ger en 
bild av att det är väldigt enhetligt; de är regioner, distrikt etc. Men de är konfigurerade på väldigt 
olika sätt. … Framförallt så är det stor skillnad mellan verksamhetsgrenar, och mellan stora städer 
och små landsorter” förklarar en medarbetare (M1).  
 
Majoriteten av de intervjuade menar att dialogen och samarbetet med användarna av systemet 
måste förbättras (F1-2, 4-5, 8, 10-11, M1, 4-5). Man saknar mottagare längre ut i organisationen, 
att kunna vända sig till personer som faktiskt använder systemet i sitt dagliga arbete, som vet 
huruvida arbetssätt och hjälpmedel används i praktiken eller inte. Idag finns som tidigare 
beskrivet i princip en formell kanal genom vilken användarna kan använda för att förmedla 
förbättringsförslag, via mail till administratören. 
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4.6.5 Helhet, Samarbete och Kommunikation – Förbättringsmöjligheter 

 

 Tvärfunktionellt samarbete  

 Kommunicera och utbilda 

 Involvera användarna 

 Fokus på slutkund 

 Koppling till strategier 

Tvärfunktionellt samarbete 

Att det tvärfunktionella samarbetet måste bli bättre är något man är överens om. För att nå 
högsta kvalitet och ständigt förbättras krävs att man börjar jobba mer tillsammans, över 
gränserna. Man behöver ses mer kontinuerligt för att på så sätt kunna påvisa, uppmärksamma 
och ta i beaktning de många beroenden och kopplingar som finns emellan verksamhetens 
processer och gränssnitt (F10). Gränssnitten innebär att man inte ensam kan ta beslut i alla frågor 
utan måste skapa tvärgrupper och forum som för dem samman och där tankar och idéer kan 
utbytas. Dessa möten beskrivs som förutsättningar för att man ska kunna bygga upp en förståelse 
för varandra och för hur verksamhetens processer jackar i varandra. En av de intervjuade 
personerna beskriver problemets i sin enkelhet; ”Vi måste helt enkelt lära oss tala samma språk 
och prata med varandra” (F2).  

Kommunicera och utbilda  

Flertalet av de intervjuade framhåller vidare betydelsen av att ledningen kommunicerar vikten av 
detta arbete och hur man vill att det ska fungera (F7-8, M1-2, 4). Det handlar bland annat om att 
kommunicera rollerna och det ansvar som ligger därinom. Förvaltningsarbetet behöver 
prioriteras och uttryckas i affärsplaner samt kommuniceras på ett enkelt och tydligt sätt. Det 
handlar för ledningen om att skapa insikt och delaktighet genom att kommunicera sitt intresse i 
dessa frågor (M2). De måste förmedla och förankra detta för att det ska ta fäste och i praktiken 
fungera. Även chefernas involvering i arbetet påpekas som central (F1, M1, 6). En 
Förbättringsledare berättar; ”Att chefen sagt att det är okej är en nyckel till att få fart i detta. 
Cheferna måste bli mer involverade och säga att ”Nu ska Pelle jobba med det här”. Chefen måste 
förankra arbetet i den egna organisation och avsätta tid för det” (M6). En annan medarbetare 
berättar; ”Att ens chef säger att det här är något du ska jobba med, det är det viktigaste vad gäller 
att skapa engagemang. Engagemang uppifrån dvs.” (M1). 
 
En viktig del i denna förankringsprocess beskrivs vara utbildning (F8, 10, M2, 6). Detta för att 
skapa medvetenhet och förståelse hos samtliga medarbetare. En respondent menar att man 
initialt måste kommunicera och utbilda kring varför detta är viktigt (F8). Vad ledningssystemet 
gör för nytta, vad man avser med och hur man arbetar med ständiga förbättringar och hur 
individen i fråga kan bidra till detta arbete. Denna kommunikation måste nå respektive 
medarbetare, oavsett var i organisationen man arbetar. Det handlar om att paketera det enkelt 
och tydligt så att det talar till individen (M2). ”Det är viktigt att kommunicera rätt redan från 
början, att påtala hur ledningssystemet bidrar till att ena oss och bli Ett Skanska”.  
 
Personen anser att det måste finnas en enkelhet i kommunikationen för att den ska fungera (M2). 
Detta hänger tätt ihop med att roller och ansvar måste bli tydligare, att man vet vem man ska tala 
med angående vad. Att skapa en tydligare struktur och systematik i arbetet framhäver personen 
som viktigt, att få till rutiner som gör att man naturligt kommunicerar med varandra.  
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Involvera användarna  

Det finns generellt en enighet kring att användarna av systemet måste involveras i högre 
utsträckning. När vi under intervjuerna talar om hur kommunikationen med användarna bör se ut 
så påpekar de flesta att den dialogen borde vara mer aktiv (F1-2, 4-5, 8, 10-11, M1, 4-5). Man 
behöver hitta fler och effektivare sätt att nå ut till användarna och fånga upp deras åsikter om 
förändringar och förbättringar. Detta för att förbättringsarbetet ska bli allas ansvar. En 
respondent trycker på vikten av att jobba båda vägarna, ”uppåt” som ”nedåt” och att skapa 
transparens i hur förbättringsarbetet bedrivs (F10). Man måste bli bättre på att informera om vad 
som händer och kanske jobba mer med öppna men riktade frågeställningar som ”just nu är detta 
en aktiv fråga, kan vi få förslag på den?”, menar en annan (F8). Personen betonar dock att det är 
viktigt att informationen riktas rätt och att man inte överbelastar användarna med information, 
något som i många fall får motsatt effekt. 
 

Fokus på slutkund  

Då Skanska Sverige är decentraliserat till sin struktur beskrivs det som viktigt att förmedla att och 
hur man jobbar tillsammans för att åstadkomma gemensam nytta. En medarbetare säger att ”Det 
viktigaste med hela processtänket är att man får en förståelse för att man levererar någonting 
vidare till någon annan som ska förädla det resultatet. Helhetstänket! Att någon tar vid där mitt 
arbete slutar och i slutändan så tjänar Skanska pengar tack vare det.” (M4) 
 
Även om man inom företagets enheter arbetar i olika processer så finns det tydliga beroenden 
och kopplingar mellan dessa (F2, 11, M4). Få processer är alltså en-funktionella, utan de flesta är i 
stället tvärfunktionella. Det beskrivs därför som viktigt att man ser till helheten och inte bara till 
det närmsta samarbetet. ”Man behöver skapa fokus på rätt kund. Vi har en extern slutkund och 
sen finns det många interna kunder. Jag levererar till någon och som levererar vidare som 
levererar till slutkund. Men alla gör de ju något för den externa slutkunden och det är det 
synsättet som man behöver få till. I vissa fall fokuserar man för mycket på den interna kunden.” 
påpekar en av respondenterna (M4).  
 
I stort sätt alla kapitel i Vsaa illustrerar verksamhetens arbete med någon form av process. 
Delprocesserna finns alltså i sin helhet redan där, men däremot ingen tydlig, övergripande 
process som visar hur Skanska Sverige i sin helhet arbetar, som visar på kundens centrala 
betydelse och hur dessa delprocesser ingår i och påverkar det större sammanhanget.  

 
Koppling till strategier  

Flera medarbetare tycker att det är viktigt att man klargör syftet och nyttan med 
förbättringsarbetet. Ett sätt att göra det är att på ett tydligare sätt koppla förbättringsarbetet mot 
de strategiska mål som Skanska Sverige sätter upp (F3, 5, 11, M2).  
 
En medarbetare berättar; ”Bara en sådan sak som att försöka koppla till de övergripande 
strategierna som helhet och Skanska Sverige. Där ska det ju vara väldigt tydligt. Vi är Ett Skanska. 
Vi ska ”Work Smarter”, kostnadseffektivare, grönare. Det ska finnas ett tydligt syfte för de som 
kommer in och ska jobba i det här. Att gör jag det här så jobbar jag rätt. Jag kan tro att det blir 
viktigare och viktigare ju yngre personer som kommer in. Det är min egen tes, att den yngre 
generationen är mer ifrågasättande kring syftet. Så det tror jag är viktigt, att koppla till 
affärsstrategier och att förstå att det behövs en kommunikation och utbildning kring det” berättar 
en anställd (M2).  
 



 

 50 

Genom att koppla till strategier i affärsplaneprocessen kan ledningen också kommunicera att 
arbetet med förbättringen av Vsaa är viktigt och prioriterat. Något som av många anses som 
nödvändigt för att resurser ska avsättas för detta arbete. 
 

4.6.4 Sammanfattning Intervjuer 

Nedan ges en sammanfattning av den empiri som insamlats genom intervjuer på Skanska Sverige.  

 

Roller och Ansvar 

Nuläge - Alla förbättringsledare är inte fullt 
införstådda i sin roll och sitt ansvar 

- Förbättringsarbetet fragmenterat och 
drivs ofta av personliga initiativ 

- Otydlig beslutsordning 

- De flesta kapitelägare tar inte sitt 
ansvar fullt ut 

- Otillräcklig koordinering mellan 
förvaltningsorganisationens 
medlemmar 

- Ägarskap och ansvar för innehåll anses 
ligga på en för hög organisatorisk nivå 

Förbättringsmöjligheter  

Tydliggöra roller och ansvar - Väl definierade ansvar, befogenheter 
och förväntningar på respektive roll 

- Förståelse för nyttan och syftet med 
ledningssystemet 

- Förståelse för beroenden till övriga 
affärsenheter 

- Förbättringsledarens ansvar att 
förankra, återkoppla och kommunicera 
förändringar 

Tryck ut ägarskapet i organisationen - Ägarskap för innehåll bör ligga så långt 
ut i organisationen som möjligt 

- Användarna av systemet måste 
involveras i högre utsträckning 

- Innehållsansvarig bör säkerställa att 
arbetssätt används 

Förändrade benämningar - Benämningar bör spegla 
verksamhetens flöden och processer. 
Detta för att bättre koppla 
ledningssystemet och dess förvaltning 
till affärsnytta 

 
 

Arbetsprocess 
Nuläge - Supportdriven förvaltning 

- För få initiativ till förbättring kommer 
från linjen, något som bromsar 
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förvaltningsarbetet 

- Produktionen saknar incitament till att 
lägga resurser på förvaltning 

- Förvaltningsarbetet prioriterats inte 
nog högt av ledningen  

- Årlig översyn har inte skett i lika stor 
omfattning senaste åren 

- Systematiken i arbetet med 
förvaltningen skulle kunna förbättras 

- En person som administrerar gör 
systemet sårbart 

Förbättringsmöjligheter 
 

 

Kontinuitet - Kontinuerligt arbete och diskussion i 
större utsträckning under året 

- Behöver följa en gemensam 
förbättringscykel  

- Utrymme för att arbeta mer proaktivt 

Fokus på gränssnitt - Utforma arbetsprocess som stödjer 
tvärfunktionellt samarbete 

- Till stor del gemensamt innehåll i 
kapitel Hus och V&A motiverar högre 
grad av samverkan 

Förbättringsledarmöte - Förbättringsledare upplever behov av 
att träffa varandra för att skapa 
helhetskänsla och -syn 

-  Skapa nätverk för erfarenhetsutbyte 
och kunskapsspridning 

Tydlig och enkel process - Tydlig arbetsprocess för att göra 
genomförandet enkelt 

- Enkelhet beskrivs som nyckel 

- Uppföljning viktig del i processen 

- Processen bör stödja att hänsyn tas till 
beroenden 

Mindre personberoende administration - Fler bör administrera för att undvika 
sårbart system 

- Skilja på administrering och editering 

- Editeringsrättigheter närmare 
affärsenheterna och förbättringsledarna 

- Central administrering behövs även 
fortsättningsvis för övergripande 
ansvar 

 
Helhet, samarbete och kommunikation 

Nuläge - Otydliga kommunikationskanaler  
- Otillräcklig tvärfunktionell samverkan 

och kommunikation 
- Traditionellt dåliga på att kommunicera 
- Medarbetare saknar helhetsbild av 
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verksamheten 
- Saknas medvetenhet om vilka som 

ingår i förvaltningsorganisationen 
- Stora lokala variationer försvårar 

samarbetet 
- Dialogen med användarna av systemet 

är inte nog bra 
Förbättringsmöjligheter  
Tvärfunktionellt samarbete - Skapa tvärgrupper för diskussion och 

beslut som berör organisationens 
gränssnitt 

Kommunicera och utbilda - Ledningen behöver bättre 
kommunicera vikten och nyttan av 
Vsaa och förbättringsarbetet 

- Utbildningen en viktig del i 
förbättringsarbetets förankringsprocess 

- Kommunicera med ett språk som talar 
till individen 

- Struktur och systematik en 
förutsättning för kommunikation 

Involvera användarna - Skapa fler kommunikationskanaler som 
fångar användarnas synpunkter 

- Informera användarna om vad som 
pågår inom förbättringsarbetet 

Fokus på slutkund - Förståelse för processerna viktig för 
helhetstänk 

- Större fokus på den gemensamma 
slutkunden 

Koppling till strategier - Ledningen bör i högre grad koppla 
förbättringsarbetet till strategiska mål 
för att klargöra nyttan och syftet  

- Koppling till strategier visar på 
prioritering och intresse 
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4.7 Benchmarking  

4.7.1 Tieto 

Tieto är ett stort nordiskt IT-tjänsteföretag med 17 000 anställda utspridda i över 20 länder. Tieto 
erbjuder IT-lösningar till både privata företag och offentlig sektor. Ledningssystem, “Way to 
Excellence” (W2E), beskrivs som ett ramverk för att möjliggöra konkurrenskraft, effektivitet och 
ständig förbättring. Systemet spelar en viktig roll i arbetet med att tillvarata den kunskap och de 
erfarenheter som finns inom företaget.  
 
Grundstrukturen i ledningssystemet är en processkarta som visar företagets huvudprocesser och 
stödprocesser. I processkartan finns medarbetar- och kundfokus tydligt illustrerat. Denna leder 
sedan vidare till andra nivåer i processen och flödesdiagram som guidar användaren till 
information. Aktiviteter, roller och ansvar beskrivs utförligt under separata rubriker.  
 
Varje process har en processägare och en processledare. Varje processägare innehar en chefsroll, 
ingår i ledningsgruppen och ska ha god kunskap inom det specifika området. Processledaren ska 
på samma sätt ha stor kunskap inom den specifika processen och har ett operativt ansvar för 
processen. Denna ansvarar för att förändra och förbättra processen vilket sker efter godkännande 
från processägaren. Processägaren kan välja att överlämna behörigheten för godkännande till 
processledaren.  
 
Ledningssystemet och dess utveckling har en tydlig plats på ledningsgruppens mötesagenda och 
diskuteras under vartannat möte. Det finns det en viss spridning angående hur ledningssystemet 
betraktas; vissa ser det som en nyckel till framgång och andra som ett bibliotek skapat för att 
uppnå certifieringskrav. Personer med god kunskap om processer och processorientering 
beskrivs ha större förståelse och således visa större engagemang. 
 
Ledningssystemet följs upp med så kallade Process Implementation Level revisioner, som 
genomförs kontinuerligt på 17 processer inom företaget. Dessa sammanfattas två gånger varje år. 
I revisionerna följer man upp processens användning och hur nöjda användarna är och söker 
bevis för att de handlingar och aktiviteter som anges i minimikraven har gjorts. 
 
(Haapio, 2013) 

 

4.7.2 Volvo 

Volvo Group, moderbolaget inom Volvokoncernen, är idag en av världens ledande tillverkare av 
lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner samt marin- och industrimotorer. Volvo är en 
decentraliserad organisation med produktrelaterade affärsområden som stöds av olika 
affärsenheter. Tillsammans i hela koncernen arbetar 115 000 medarbetare i 19 länder. 
Under 2011 genomgick Volvo en omstrukturering som innebar att en struktur, men fokus på 
huvudprocessen, genomfördes. Omstruktureringen ingick som en del i arbetet med att nå 
visionen om Ett Volvo. Målet är att nå högre utväxling av synergieffekter tvärs över koncernen 
genom att stärka det interna samarbetet och integrationen. En viktig byggsten i detta arbete är 
framtagandet av det nya ledningssystemet, Group Management System, som tydligt måste stödja 
denna vision. Det är en stor resa som företaget har framför sig där man försöker knyta samman 
allt och samla det på ett och samma ställe. Genom att bättre beskriva hur man tillsammans 
arbetar för att möta kundernas förväntningar och krav avser man ”riva ner” de väggar och 
gränser som finns inom organisationen.  
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Arbetet med att ta fram detta ledningssystem har hög prioritet och beskrivs drivas extremt hårt 
uppifrån. Det finns en hög ambitionsnivå och VD:n följer noggrant upp hur arbetet fortskrider. 
Med det nya ledningssystemet avser man beskriva hela verksamheten i processer och skapa 
enhetlighet i hur man arbetar. Strukturen för det nya systemet visualiseras idag i en metastruktur, 
där samtliga processer, flöden, roller, system etc. är kartlagda. Detta för att få en tydlig bild av hur 
allt hänger samman, vilka beroenden och kopplingar som finns och måste beaktas. Denna avser 
man tillämpa även i framtiden, som ett stöd i förändrings- och förbättringsarbetet.  
 
Processerna som illustreras i Group Management System delas in i Management processes, 
Operative processes och Support processes och de flesta processer beskrivs i fyra nivåer, varav 
den fjärde nivån beskriver aktiviteter. I den förvaltande organisationen har man tagit fram och 
tillsatt roller som Process Owner, Process Manager, Process Developer och Business Process 
Developer. Förvaltningsprocessen är även den uppdelad i fyra processer som hänger ihop. 
Business Process Developers träffas och för vidare förbättringsförslag till en Tactical Level, där 
taktiska team träffas varje månad och går igenom dessa med affärsplanen som bakgrund. Därefter 
går förslag och diskussioner vidare till Strategical Level, där Process Owners ingår och träffas 
varje kvartal. Tillslut så kan förbättringsinitiativ och diskussioner tas ända upp i ledningsteamet, 
som har ledningssystemet på agendan två gånger per år. 
 
Det finns fem stycken så kallade fönster under ett år, där möjlighet att uppdatera och rulla ut 
information finns. Anledningen är att man vill begränsa informationsflödet, med insikten om att 
det annars skulle bli för mycket uppdateringar. Det är Process Owner och Process Manager som 
uppdaterar och godkänner information. 
 
(Åkerström, 2013) 

4.7.3 Scania 

Scania är en svensk aktör i tungtransportbranschen som främst tillverkar lastbilar och bussar. 
Scaniakoncernen finns i 100 länder och har totalt 35 000 anställda (Scania, 2013). På Scanias 
hemsida beskrivs hur företagets identitet utgörs av kunder, produkter och av medarbetarna och 
deras arbetsmetoder. Scanias arbetssätt är därmed en del av företagets identitet. Ledningssystemet 
har hög prioritet inom koncernen och har sedan länge benchmarkats med Toyotas 
ledningssystem (Jedeur-Palmgren, 2013).  
 
Varje anställd har två uppdrag – att leverera det man sagt att man ska, men även förbättra 
processen man levererar genom. Förbättringsarbetet beskrivs som allas och envars ansvar. 
Samtliga anställda ingår i en förbättringsgrupp som träffas en timme i veckan för att diskutera hur 
processen de verkar inom kan förbättras. Förbättringsgrupperna tillhör i sin tur en huvudprocess, 
som är organiserad enligt verksamhetens flöden.  
 
Varje huvudprocess ägs av en ”Board” och en Chairman som ingår i ledningsgruppen, 
exempelvis chefen för R&D. Där diskuterar man och följer upp sådant som upptäcks inom 
organisationens förbättringsgrupper och i interna och externa revisioner.  
 
För varje huvudprocess finns därtill en tvärfunktionell samarbetsgrupp. Man tar ett aktivt ansvar 
för uppföljning och utveckling i de tvärfunktionella samarbetsgrupperna. Exempelvis genomförs 
ett Product Development Method Meeting månadsvis med förberedande möten där emellan.  
Ledningssystemet är strukturerat både utifrån organisationsstruktur och utifrån företagets 
processer. Scania säkerställer att ledningssystemet tillämpas främst genom daglig 
verksamhetsuppföljning som består av morgonmöten i produktionen, veckogenomgångar av VD 
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och pulsgenomgångar i projekt. Ledningens genomgång är integrerad i verksamhetsuppföljningen 
och betraktas inte som möten utan snarare som en löpande, kontinuerlig process.  
 
(Jedeur-Palmgren, 2013) 

4.7.4 Lantmännen 

Lantmännens är en medlemsägd ekonomisk förening som ägs av ca 35 000 medlemmar. 
Verksamheten är indelad i fyra divisioner, Lantbruk, Maskin, Energi och Livsmedel, och därtill 
finns koncerngemensamma funktioner. Lantmännen har traditionellt sett varit mycket 
diversifierade och jobbat väldigt lokalt, vilket har gjort den geografiska spridningen till en 
utmaning. För fem år sedan bildade man en koncern för att skapa ett bättre helhetsgrepp med 
gemensamma funktioner och strategier. Inom koncernen togs sedan ett strategiskt beslut att ta 
fram ett gemensamt intranät, Inside. Sedan dess har Lantmännen arbetat med att kartlägga 
verksamhetens samtliga processer och samlat allt ”under samma tak”. På Inside finner man även 
de affärsområdesspecifika ledningssystem som arbetats fram som en del i detta arbete. 
 
Ledningssystemen och dess förvaltning beskrivs vara processorienterade och utgår därmed från 
verksamhetens processer. Man skiljer på styrande processer, huvudprocesser, stödprocesser samt 
uppföljningsprocesser. Uppföljningsprocesserna innefattar fyra separata processer; ständig 
förbättring, ledningens genomgång, revisioner och måluppföljning.  
 
Varje process ägs av en så kallad processägare. Såväl den ytterst ansvarige för en process, ansvarig 
för en delprocess samt ansvarig för ett specifikt dokument innehar rollen som processägare. 
Processägarskapet är väldigt viktigt i Lantmännens ledningssystem. Det måste vara tydligt vem 
som har ägarskapet och därmed ansvaret. Anledningen till detta är för att det inte ska bli någon 
diskussion på grund av otydlighet. På olika nivåer i organisationen finns utsedda redaktörer som 
har befogenhet att lägga till och förändra. Hur det ska se ut och vad som får göras är dock hårt 
styrt på central nivå och alla ändringar ska följa ett bestämt godkännandeflöde. 
 
Petra Engström Haraldsson, kvalitetsansvarig på Lantmännen Maskin, menar att det är viktigt att 
inse att en process inte är detsamma som enheter eller avdelningar. Hon berättar hur lätt det är 
att tänka ”avdelningar”, men att man måste förstå att det inte har något med affären eller kunden 
att göra. ”Det handlar om att skapa förståelse för att vi är i ett sammanhang” (Engström 
Haraldsson, 2013). 
 
Nyckeln till att skapa ett ledningssystem som används och ständigt förbättras är enligt Petra att 
göra det så enkelt och användarvänligt som möjligt (Engström Haraldsson, 2013). Hon menar att 
man måste ställa sig frågan vem det är som ska använda systemet, vem som ska förstå, och för 
vilken nytta det finns till. Hon beskriver t.ex. hur många människor anser att ju större 
processkarta och ju fler illustrerade nivåer, desto bättre. Enligt henne själv ska processer 
illustreras i max tre nivåer för att vara lättförståeliga för alla olika typer av användare. 
 
(Engström Haraldsson, 2013) 
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5. Analys  
 

I detta avsnitt kommer den insamlade och presenterade empirin att analyseras och diskuteras med bakgrund mot 
den teori som framställts i teoriavsnittet. Dispositionen följer samma struktur som den i teorin och nedan följer där 
av en diskussion kring dimensionerna struktur, process och strategi. Respektive avsnitt inleds med sammanfattade 
punkter från teorin. Kapitlet avslutas med en analys av den benchmarking som genomförts, även den utifrån ovan 
nämnda dimensioner.  

 
Många organisationer behöver arbeta aktivt för att bättre integrera sin verksamhet, detta för att 
bättre kunna tillvarata och vidareutveckla kunskap och kompetens och för att öka sin 
konkurrenskraft. Ett sätt att stödja detta arbete är att säkerställa en inom företaget stabil 
plattform för informations- och kunskapsflöden. Vi menar att Skanska Sveriges ledningssystem, 
Vsaa, kan vara ett kraftfullt verktyg för att bättre integrera verksamheten. För att samla, förvalta 
och sprida den information, kunskap och de erfarenheter som finns inbäddade i organisationen.  
 
Det förbättringsarbete som krävs för att ledningssystemet ständigt ska vara det bästa stödet till 
verksamheten kräver ett effektivt och nära samarbete mellan medarbetare från organisationens 
samtliga delar. Skanskas decentraliserade struktur kräver ett balanserande av differentiering och 
integrering. Ur integreringssynpunkt behövs enligt oss sammanhållande funktioner av olika slag. 
Den förvaltande organisation som vi tittat närmare på i denna studie ser vi som en sådan 
sammanhållande länk.  

 

5.1 Struktur 
 

 

Sammanfattning av Teori – Struktur  

 En större differentiering inom en organisation kräver ökad koordinering och samordning. 

 Ökad decentralisering som inte uppvägs av ökad koordinering innebär stor risk för 

suboptimeringar och att organisationen upplöses från att vara en helhet. 

 Matrisstruktur kan beskrivas som ”en sinnebild av hur enskilda aktiviteter utförs av olika 

funktioner men där aktiviteterna ingår som delar i en process”. 

 Matrisstrukturen förutsätter ett skickligt hanterande av verksamhetens tvärgående 

processer. 

 

 
I takt med att Skanska genom åren har växt sig större och större så har även variationerna med 
avseende på hur man arbetar inom de olika delarna av organisationen ökat. Det är en tydlig 
differentiering som skett, och som i mångt och mycket har skett avsiktligt med strategiska 
intentioner, detta för att anpassa sig till omgivningen och kunna hantera den på ett effektivt sätt. 
Dock har det även medfört, som Lawrence & Lorsch (1967), Thompson (1967), Hatch (2000) 
och Macheridis och Knutsson (2007) beskriver, ett ökat integrationsproblem som följd. Detta blir 
tydligt vid samtal med intervjuade personer som belyser bland annat medarbetares bristande 
helhetsbild, beroenden som förbises och otillräcklig samverkan och kommunikation mellan 
affärsenheter och organisationens olika delar. Det blir för oss tydligt att paralleller kan dras 
mellan organisationens strukturella uppbyggnad och ett, inom ramen för förvaltningsarbetet, 
samarbete som kan förbättras avsevärt.  
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I litteraturstudien introducerades olika dimensioner utifrån vilka strukturbegreppet kan 
analyseras. Två av dessa är graden av specialisering och centralisering. Vid analys av Skanska 
Sveriges organisationsstruktur framgår det med stöd i detta resonemang att företaget har en hög 
grad av specialisering och är starkt decentraliserat. Specialisering beskrivs i termer av vertikal samt 
horisontell differentiering. Det finns inom Skanska ett stort antal hierarkiska nivåer, det vill säga 
den vertikala differentieringen är hög. Vidare är antalet yrken, professioner samt specialiteter 
såväl omfattande som diversifierade, vilket gör att även den horisontella differentieringen är hög. 
Att man inom Skanska är starkt decentraliserad innebär att beslutsprocesserna inom företaget 
inbegriper många medarbetare, att besluten i stor utsträckning delegeras till lägre nivåer i 
organisationen. Man är uppdelade i ett stort antal ekonomiska enheter och har som enhet stora 
frihetsgrader att ta beslut om och inom den inbegripna verksamheten. Mellan organisationens 
olika enheter och funktioner finns vidare många och starka beroenden. Thompson (1967) delar in 
dessa beroenden i gemensamma, sekventiella och reciproka beroenden, varav samtliga existerar 
inom Skanska Sverige.   
 
Med högre grad av specialisering, decentralisering och beroenden följer enligt litteraturen att 
organisationen blir mer komplex, något som innebär att behovet av samordning och 
koordination ökar (Hatch, 2000). Vidare ställer de organisatoriska gränser som byggs upp till följd 
av specialisering och decentralisering höga krav på kommunikation och samarbete över dessa 
gränser. Om decentralisering inte uppvägs av ökad koordinering så är det stor risk för 
suboptimeringar och att organisationen inte utnyttjar sin fulla kompetens på ett effektivt sätt. 
Denna problematik upplever vi inom Skanska Sverige och det torde därmed vara ett rimligt 
antagande att detta bidrar till de problem som den nuvarande förvaltningsorganisationen 
upplever. De flesta intervjuade har påtalat en upplevd distinktion mellan affärsenheter inom 
organisationen och att man i brist på incitament inte i tillräcklig utsträckning drar nytta av 
varandras kunskap och kompetens. Det är uppenbart att denna differentiering på många sätt 
hämmar och försvårar samarbete och kommunikation. Förvaltningsorganisationen involverar 
medarbetare från de flesta av organisationens områden och enheter, och det blir för oss påtagligt 
hur samarbetet och kommunikationen över de organisatoriska gränserna och dem emellan kan 
förbättras avsevärt. Idag identifieras ofta förbättringar inom de ”egna väggarna” och där med 
isolerat från den övriga verksamheten, något som innebär en stor risk att åtgärder vidtas utan 
hänsyn till hur det påverkar verksamheten i sin helhet. Det finns många goda exempel på initiativ 
som strävar efter att förbättra detta samarbete, grupper som arbetar tvärfunktionellt och 
tillsammans identifierar och implementerar förbättringar. Vi ser det som vitalt att bättre tillvarata 
dessa initiativ, bygga vidare på detta engagemang och skapa en struktur som involverar fler i 
förbättringsarbetet. 
 
Hatch (2000) menar att en organisations sociala struktur omöjligt kan sammanfattas och 
beskrivas enbart utifrån ett organisationsschema. Bland annat menar författaren att det omöjligt 
går utläsa något om samordningsmekanismer eller informella relationer i organisationen. Detta 
antagande stämmer väl överens med den verkligheten vi mött och Skanska Sverige ter sig allt mer 
komplex ju mer dess struktur observeras. De organisationsscheman som överblickats, med 
avseende på den förvaltande organisationen för Vsaa, ger helt enkelt en bristfällig bild av hur det 
egentligen fungerar. Hur arbetet fördelas och arrangeras mellan de anställda, hur arbetet i olika 
processer samordnas, hur processerna jackar i varandra och är beroende av varandra samt hur 
personerna förväntas arbeta tillsammans och kommunicera, är faktorer som uteblir. Dessa faller 
enligt teorin utanför ramen för vad ett organisationsschema kan illustrera, men det framgår tydligt 
från intervjuer att det är denna information som många anställda saknar förståelse för och något 
som majoriteten efterfrågar.  
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Skanska Sverige är organiserad som en flerdimensionell matrisorganisation. Denna utformning 
ställer höga krav på tydliga kommunikationskanaler samt en tydlighet överlag inom 
organisationen (Galbraith, 2002). Strukturen kräver att man hanterar organisationens tvärgående 
processer. I intervjuer framgår det dock att många upplever en otydlighet kring 
förvaltningsorganisationens roll- och ansvarsfördelning och hur man ska kommunicera med 
varandra. Vår uppfattning är dessutom att det på många håll saknas en medvetenhet om de 
tvärgående processerna, dvs. hur förbättringar i en process påverkar andra processer och delar av 
organisationen. Skanskas decentraliserade struktur bidrar enligt oss till att det är svårt att förstå de 
tvärgående processerna eftersom att affärsenheterna är så långt ifrån varandra. Dock tror vi att 
ledningssystemet skulle kunna spela en roll i att överbrygga detta problem genom att innehålla 
illustrationer och förklaringar som framhäver och förtydligar de tvärfunktionella processerna. 
Ledningssystemets struktur brister idag dessvärre i sin förmåga att underlätta för denna förståelse. 
Systemet skiljer organisationens olika områden från varandra och illustrerar bättre de gränser som 
existerar än hur helheten hänger ihop. Det innebär att Skanska Sverige missar att utnyttja en 
ypperlig kanal för kommunicera helhet och tvärgående processer. 
 
De fördelar som matrisorganisationen påstås kunna föra med sig; bland annat förbättrad 
gemensam problemlösning, ökat internt informationsflöde samt förbättrad 
kommunikationsförmåga bland de anställda, tycks inte vara en realitet inom ramen för 
förvaltningsarbetet. Galbraith (2002) hävdar att oavsett val av struktur så krävs det alltid en tydlig 
koordination mellan organisationens delar, enheter och processer. Denna koordination kan enligt 
majoriteten av de intervjuade bli bättre och utgör enligt oss en förutsättning för att 
förvaltningsarbetet kring Vsaa ska fungera och därmed för att ledningssystemet ska innehålla 
kvalitetssäkrade och de för verksamheten bästa gemensamma arbetssätten.  
 
Thompson (1967) menar att organisationens interna komplexitet är grundorsaken till de 
integrationsproblem som uppstår. Detta framstår som ett relevant och gångbart påstående då 
sammanfattade samtal och diskussioner med medarbetare analyseras. Bland annat påpekas hur 
man arbetar i ”stuprör” och att förbättringar ofta utförs ”inom de egna väggarna” Man beskriver 
även den suboptimering som pågår inom respektive del av verksamheten och att man traditionellt 
sätt är dåliga på att kommunicera och samarbeta med ”de andra”. Vi är medvetna om att detta 
inte speglar hela verkligheten och att det naturligtvis sker samarbeten och kommunikation över 
organisationens gränser, något som vi själva observerat. Inom ramen för 
förvaltningsorganisationens arbete så talar dock åsikterna för att man måste bli bättre på att 
samverka. Detta är för oss ett problem som härrör från ett övergripande integrationsproblem 
inom organisationen i sin helhet. 
 
Att organisationer utformas och anpassas efter den specifika situationen, enligt de inre 
premisserna, är något som Thompson (1967) menar är en förutsättning för att möta ett 
integrationsproblem. Beträffande förvaltningen av Vsaa bör alltså de specifika förutsättningar och 
behov som existerar inom Skanska styra hur man väljer att utforma organisationen och dess 
arbetsprocess. Detta har varit en grundläggande utgångspunkt i detta arbete och något som 
majoriteten av de intervjuade lyft som viktigt. Det är tydligt att det finns ett stort behov av att 
skapa ett bättre internt samarbete, men här framhävs också vikten av att ta hänsyn till de lokala 
variationer som finns inom företaget, hur man arbetar och är konfigurerade på olika sätt. Dessa 
variationer framträder tydligt då man studerar hur förbättringsarbetet av Vsaa bedrivs inom de 
olika affärsenheterna. Struktur och engagemang existerar i olika utsträckning och ser olika ut i 
olika enheter och områden. Här tror vi det är viktig att lyfta det engagemang och initiativ som 
redan finns, att bygga vidare på det driv som ligger bakom de formationer och grupperingar som 
förekommer och används. Dessa befintliga forum bör vidare ges en tydligare koppling till Vsaa 
och den centrala förvaltningsorganisationen. Vi tror att de finns ett stort engagemang till att 
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förbättra tvärfunktionella samarbeten, men att den stödjande infrastrukturen måste förbättras till 
att bättre möta detta behov.  
 
Väl fungerande kommunikation och samarbete mellan förvaltningsorganisationens medlemmar är 
av central betydelse för dess framgång, och att ständigt utvecklas och förbättras inom dessa 
områden är av största vikt. Vi ser stora möjligheter till att öka respektive individs förståelse för de 
beroenden och kopplingar som finns samt hur verksamhetens tvärgående processer hänger ihop. 
Det handlar om att bättre stödja medarbetarnas förståelse för helheten, för hur förändringar och 
förbättringar påverkar organisationen i sin helhet. Det är viktigt att ta hänsyn till existerande 
kulturer, till situationen och sammanhanget, men också att söka bygga en kultur som främjar och 
stödjer arbetet med förbättringar och samarbetet mellan affärsenheter, och som tar fäste i hela 
organisationen. Enligt oss börjar arbetet i att införliva en starkare ”förbättringskultur” inom 
företaget, vilket i grund och botten innefattar en beteendeförändring. För att den ska bli starkare 
krävs det ett mer systematiskt förbättringsarbete. 
 
Vi tror att Skanska har mycket att vinna på att bättre samordna organisationens olika delar och 
söka integrera verksamhetens värdekedja. Detta för att öka medarbetarens förståelse för 
respektive områdes målsättningar och utmaningar såväl som företagets gemensamma mål och 
utmaningar. Tvärfunktionella förbättringsteam, incitament till delaktighet och samarbete samt 
erfarenhetsåterföring. Detta tror vi är viktiga områden för att säkerställa 
förvaltningsorganisationens framgångsrika arbete, för att långsiktigt involvera hela organisationen 
i förbättringsarbetet och för att ledningssystemet på så sätt kontinuerligt ska utvecklas.  
 

5.2 Process 
 

 
Sammanfattning av Teori – Process  

 Integreringsprocess – innefattar dels den process som syftar till att skapa integration 
mellan enheter och individer samt den löpande processen med syfte att upprätthålla 
integrationen. 

 Organisationer kan beskrivas som ett nätverk av processer, vilka delas in i bl.a. en-
funktionella och tvärfunktionella processer samt huvud- (kärn-), stöd- och 
ledningsprocesser. 

 Processorientering innebär att fokus flyttas från funktionerna till verksamhetens 
tvärfunktionella flöden.  

 Processorienterat synsätt innefattar fokus på verksamheten som helhet, på kundens 
behov och tillfredställelse samt på processerna, hur arbetsflödena skapar resultatet. 
 

 

Macheridis och Knutsson (2007) beskriver hur begreppet integreringsprocess dels avser en 
process med syfte att uppnå integration mellan enheter och individer samt den löpande processen 
att upprätthålla integrationen inom organisationen. Denna beskrivning sammanfaller enligt oss 
med vad förvaltningsorganisationen för Vsaa förväntas arbeta med, och därmed också vad vi 
söker förbättra. En arbetsprocess som bättre säkerställer att organisationens olika processer 
samordnas och stödjer varandra, att aktiviteter och arbetssätt är gemensamt framtagna och de 
bästa möjliga, att de är värdeskapande och levererar nytta till kunden. Enligt oss är detta en 
process som om den prioriteras och efterlevs stödjer arbetet med att öka samt upprätthålla 
integrationen inom Skanska Sverige. Vi menar att förvaltningsorganisationens framgång kräver en 
högre grad av integration inom Skanska, dvs. att man arbetar som en sammanhållen enhet och ser 
nyttan av detta. Samtidigt ser vi förvaltningsorganisationens förbättringsarbete som en process 
som kan underlätta för en ökad integration som upprätthålls. 
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Enligt oss presenteras idag Vsaa enligt en funktionsstruktur och speglar inte tillräckligt väl den 
matrisstruktur som verksamheten faktiskt bedrivs utefter. Vsaa är som nämnts uppbyggt i delar 
som benämns kapitel där varje verksamhetsgren och vissa supportfunktioner har ett eget kapitel. 
Vissa supportfunktioner, så som arbetsmiljö, miljö etc. innehar inget eget kapitel utan 
informationen är integrerad på utvalda ställen i verksamhetsgrenarnas kapitel. Denna indelning är 
i sig inget vi finner konstig eller otydlig. Vad vi saknar är en i ledningssystemet inledande 
presentation av hur organisationens olika delar och processer hänger ihop. I de olika kapitlen 
finns som nämnts delprocesser illustrerade, vilket för de enskilda delarna är positivt. Däremot blir 
det inte tydligt för användaren hur dessa delprocesser hänger ihop.  
 
Vi menar att det i dagsläget är svårt att skapa en förståelse för helheten, för hur processerna 
tillsammans utgör verksamheten och även deras koppling till kunden. En tydligare visualisering 
av det totala sammanhanget tror vi skulle bidra till en större förståelse för helheten. Visualisering 
är ett viktigt verktyg för förståelse och samhandling, speciellt i en komplex organisation. Det kan 
bidra till att öka medarbetarens förståelse för beroenden, hur förändringar i en process påverkar 
en annan, vilket samspel som krävs mellan olika roller och därmed behovet av samverkan. Vi tror 
att det skulle kunna bidra till en bättre överskådlighet och att systemet upplevs mindre ”rörigt”. I 
den övergripande illustrationen, exempelvis som en stöd- eller uppföljningsprocess, skulle vi 
vidare vilja se en inkludering av förvaltningsorganisationens arbetsprocess för att tydligare 
markera vikten av förbättringsarbetet.  
 

 
Figur 15: Förslag på hur Skanska Sveriges processer skulle kunna illustreras. 

 
Även presentationen av förvaltningsorganisationen anser vi kan bli tydligare, till att bättre spegla 
beroenden och den samverkan som krävs för förbättringsarbetet. Det idag befintliga 
organisationsschemat finns tillgängligt i ett dokument där roller och personer presenteras på rad. 
Det ger ingen tydlig bild av ansvarsfördelning och hur rollerna formellt förhåller sig till varandra. 
Vidare har rollen som faktaägare utelämnats och lika så administratören. Vi anser dessutom att 
faktaägarna, med ansvar över integrerade områden så som kvalitet och arbetsmiljö, till sin hjälp 
bör ha en formellt ansvarig förbättringsledare. Detta på samma sätt som varje kapitel och dess 
kapitelägare har. Ytterligare ett förslag är att i stället för kapitelägare använda sig av benämningen 
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processägare, detta för att tydligare förmedla den affärsnyttan som ledningssystemet och dess 
förvaltning innebär. Vår illustration visualiserar den formella strukturen men samtidigt är vi 
medvetna om att den informella strukturen och de informella relationerna ofta är lika viktigt. 
 
Figuren nedan visar vårt förslag på hur organisationsschemat skulle kunna se ut. Alla kapitel har 
inte beroenden till alla faktaområden. Då vi inte har tillräcklig kunskap om detta lämnar vi denna 
illustration som ett förslag till Skanska Sverige för utveckling innan implementering. Kapitel 
Projektgrupp beskrivs närmare i slutsatsen. 
 

 
16. Förslag på hur organisationsschemat för förvaltningen skulle kunna illustreras. 

 
Som nämnts i teorin så har processorientering under senare år vuxit fram och tagit ett allt starkare 
fäste bland företag och organisationer. En exakt definition av begreppet har dock varit svår att 
finna, och där av lämnas stort utrymme för diskussion och tolkning. Vi menar inte att 
processorientering innefattar och kräver någon specifik organisationsutformning. Istället har vi 
sagt att det handlar om ett förändrat synsätt där ett starkare fokus läggs på verksamhetens 
processer, detta till förmån för funktionerna. Att vi säger att det handlar om ett synsätt medför så 
klart att det är svårt att avgöra när man som organisation är processorienterad och i vilken grad. 
Att mäta denna grad av processorientering och att avgöra vilka förändringar som ingår som ett 
led i en pågående processorientering är onekligen svårt. Vi upplever således en oklarhet kring hur 
långt Skanska kommit i detta arbete och vad man avser inför framtiden.  
 
Att varje enhets eller verksamhetsområdes arbete i Vsaa illustreras som horisontella arbetsflöden, 
är i vår mening positivt och ett exempel på att ett processorienterat synsätt existerar inom 
Skanska Sverige. Dock anser vi att det saknas en koppling mellan dessa processer och flöden, och 
även en koppling till helheten, dvs. hur de utgör en del av det stora sammanhanget. För oss 
handlar processorientering om att införliva ett helhetstänk hos medarbetarna, ett starkare 
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kundfokus samt ett tydligare fokus på och arbete med verksamhetens processer och flöden, detta 
i stället för de enskilda funktionerna. 
 
Processorientering som begrepp kan tänkas väcka en viss vaksamhet hos vissa. Trender kommer 
och går och där av kan det tänkas att processorientering för somliga framstår som inget annat än 
ett nytt modeord. Att analysera detta vidare är inte vår avsikt. Vår uppfattning är att det finns 
många positiva infallsvinklar och perspektiv som litteraturen kring processorientering förmedlar. 
Att vi valt att belysa och diskutera begreppet grundar sig i ett intresse för huruvida tillämpningen 
av delar från detta område kan underlätta för arbetet med ständiga förbättringar. Som Nilsson 
(2003) beskriver så är ett av processorienteringens bakomliggande syften att förbättra 
integrationen i organisationen. Vår uppfattning är att ett väl fungerande förbättringsarbete kräver 
en ökad integration, något som stöds av såväl teori som empiri.    
 
Vi drar oss för att påstå att processorientering skulle vara den absoluta lösningen på hur företag, 
och därmed Skanska Sverige, bör organisera sig och arbeta. För oss innebär det inte 
nödvändigtvis ett skifte där allt bör sättas i ett ”processkontext”. Förutsättningar i form av typ av 
verksamhet, strukturell uppbyggnad och kultur bör i stället påverka vilket utgångspunkt man tar. 
Vi tror dock att de fördelar som enligt teorin visat sig kunna erhållas genom tillämpning av ett 
mer processorienterat synsätt kan ses som betydande drivkrafter i sammanhanget. För Skanskas 
del tror vi det handlar om att uppmärksamma verksamhetens processer och tydligt förmedla hur 
de förhåller sig till varandra. Att förankra en helhetssyn bland medarbetarna där kundens behov 
alltid är i fokus. Vi tror att det skapar bättre förutsättningar för förvaltningsorganisationen att 
koncentrera förbättringsarbetet på det som långsiktigt skapar störst värde, för användarna och 
slutligen kunden. Detta genom att bättre optimera verksamhetens flöden och processer i stället 
för de enskilda funktionerna eller enheterna, något som kräver interaktion och samarbete. 
 
Vi tror att arbetet med att strukturera det som idag finns i Vsaa är ett nödvändigt och positivt 
krafttag. Vi ser möjligheter till att skapa en än bättre gemensam kunskapsbank som ger möjlighet 
till bättre förståelse, kommunikation och samarbete mellan medarbetarna. Att upprätta en logisk 
och tydlig representation av verksamheten och dess processer är för oss en förutsättning för att 
förbättringsarbetet ska ske gemensamt, kontinuerligt och systematiskt.  

 

5.3 Strategi 
 
 
Sammanfattning av Teori – Strategi 

 Både ständiga, inkrementella, och revolutionära förbättringar är viktiga och en naturlig del 
av förbättringsprocesser inom företag. 

 Framgångsfaktorerna, tillsammans med Bessants punkter för TQM program, kan 
användas som utgångspunkter och fokusområden för ett företags förbättringsarbete. 

 Förbättringsstegen är en metod för att utvärdera ett företags förbättringsarbete och för 
att förstå vad som krävs för att utveckla det. 
 

 
Att man inom Skanska strävar efter att uppnå en högre grad av integration och internt samarbete 
framträder tydligt när ledningens övergripande strategiarbete observeras. Med den strategi som 
man valt att benämna OneSkanska, ligger fokus på att bättre dra nytta av företagets storlek 
genom att förbättra det interna samarbetet mellan affärsenheter. Att i större utsträckning dela 
erfarenheter och utveckla den samlade kompetensen är något man strävar efter att uppnå och det 
finns dokumenterat i affärsplanen (OneSkanska, 2013). Detta kan kopplas till den diskussion som 
Macheridis och Knutsson (2007) för om integrationens strategidimension. Här påpekar de vikten 
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av att ledningen uttalar ett behov av en starkare integration och därmed en mer sammanhållen 
organisation, att de sätter en tydlig riktning och visar på handlingar med vilka man avser nå upp 
till dessa mål. Att på ett tydligt sätt uttala detta behov och kommunicera budskapet ut i 
organisationen beskrivs vara av största vikt.  
 
Av största vikt är att ledningen lyckas kommunicera och förmedla denna ovan nämnda strategi, 
säkerställer att budskapet når ut i hela organisationen och förmedlar hur man avser säkerställa att 
strategin blir verklighet. Vi menar att bristande integration inom organisationen innebär bristande 
samverkan och kommunikation. Ett problem som förvaltningsorganisationen för Vsaa tydligt ger 
uttryck för. Målet om ett förbättrat internt samarbete måste enligt oss innefatta även 
förvaltningsorganisationen och dess arbete med ledningssystemet. Ett framgångsrikt 
förbättringsarbete kräver enligt oss en bättre samverkan över de organisatoriska gränserna. På 
samma sätt ser vi en förbättring av just detta samarbete, t.ex. genom att initiera tvärfunktionella 
förbättringsgrupper, som en möjlighet till att förstärka integrationen inom organisationen.   
 
Den organisation som finns tillsatt för driva utvecklingsprojektet Vsaa 2.0  brottas med hur man 
ska bedriva förbättringsarbetet i framtiden. Det framgår tydligt att det finns en hel del luckor att 
fylla och att det är såväl en struktur- samt beteendeförändring som måste till, detta för att uppnå 
ett systematiskt och kontinuerligt arbete. Vi ser förbättringsarbetet som en viktig strategisk fråga 
för Skanska Sverige och något som måste lyftas högt upp på agendan för att få genomslag i hela 
organisationen.  

5.6.1 Inkrementella eller Revolutionära förbättringar?  

Ett gediget och välstrukturerat förbättringsarbete är enligt teorin en förutsättning för att som 
företag kunna möta de krav och behov som kunden ställer samt för att kunna stå sig i en allt 
hårdare konkurrens. Att ständigt förbättra sig framstår som en hörnsten i arbetet med att uppnå 
företagets mål. De senaste åren har det i stort sett det enda övergripande systematiska 
förbättringsarbetet kring Vsaa utgjorts av de större årliga omtagen. Dessa omtag har minskat i 
omfattning de senare åren och uteblivit 2012 inför utvecklingsprojektet Vsaa 2.0. De mindre, 
inkrementella förbättringarna i systemet, uträttas kontinuerligt av administratören. Dessa förslag 
på förändringar kommer dock främst från de supportfunktioner som handhar information som 
inte kan bortprioriteras, t.ex. lagförändringar. En fråga som nu diskuteras är hur man ska hantera 
alla olika typer av förändringar. Om årlig översyn fortsättningsvis tillämpas, med fokus på 
förbättring av vissa utvalda områden, hur går man då tillväga för att genomföra en mindre 
förbättring och hur involveras verksamhetsgrenarna och även användarna i detta arbete? 
Eftersom det systematiska arbetet har koncentrerats på större förändringar efterfrågar 
förbättringsledare tillvägagångssätt och kontinuitet för det inkrementella förbättringsarbetet. Till 
största del utgörs förvaltningsarbetet av mindre förändringar och förbättringar och 
tillvägagångssättet för att genomföra dessa skulle kunna bli än tydligare. Idag blir 
förbättringsförslag som inte är rätt utformade, förankrade eller diskuterade tillbakavisade av i de 
flesta fall administratören eller koordinator. Dessa roller anser de flesta borde finnas kvar, men 
det finns samtidigt en önskan om att förbättringsledare som tar emot och behandlar 
förbättringsförslag själva bör gå igenom och säkerställa några grundläggande frågor innan 
förslaget tas vidare.  

Mer kontinuitet efterfrågas av förbättringsledare, även när det kommer till större förändringar. 
Det innebär att dialogen kring förbättringsarbetet och arbetet i sig skulle kunna sträcka sig utöver 
den begränsade tidsperiod som hittills avsatts, i detta avseende genom årlig översyn. Exempelvis 
skulle möten för tvärfunktionella diskussioner kunna äga rum varje kvartal, alltså sammanlagt fyra 
gånger per år. Anledningen som givits är att det blir för mycket att genomföra vid för få tillfällen 
och att de istället borde ske mer löpande över tid, i mindre portioner. De större förändringarna 
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skulle då bli mer hanterbara och även de kunna ske med mer jämna mellanrum. Orsaken till detta 
kan möjligen vara att även detta förbättringsarbete, om än mer systematiskt, skett på ad-hoc basis. 
Förbättringarna sker först när behovet ackumulerats till dess gräns och åtgärder är absolut 
nödvändiga. Därmed är de flesta förändringar som utförs systematiskt och där flera affärsenheter 
samarbetar av mer radikala eller revolutionär karaktär. 
 
Det har visat sig svårt för Skanska Sverige att få till en arbetsgång där hela 
förvaltningsorganisationen kontinuerligt och systematiskt samarbetar tvärfunktionellt med 
förbättringar. De mindre, inkrementella förbättringarna uträttas i regel i högre grad av 
supportfunktionerna än av verksamhetsgrenarna. Därmed har ett tvärfunktionellt samarbete med 
ständiga förbättringar inte skett kontinuerligt inom hela organisationen. Anledningen till detta 
beskrivs av intervjuade som en prioriteringsfråga. Förvaltningen har svårt att vinna i en 
prioriteringsduell mot projekt som ledningen uttryckligen givit preferens åt. Därför samlas de ofta 
hög tills dess att det blir uppenbart att något måste göras. Först då stiger förvaltningen på 
prioriteringslistan. Det är när de inkrementella förbättringarna ackumuleras och med hjälp av 
tiden förvandlas till en förbättring som behöver mer resurser och tid för att uträttas, och alltså 
blir mer radikal och revolutionär i sin natur, som de får uppmärksamhet. Skanska Sverige har 
därmed inte lyckats uppnå ett systematiskt tvärfunktionellt förbättringsarbete, en kultur och ett 
sammanhang där förbättringar tas om hand innan de utvecklas till förvaltningsfrågor som kräver 
större engagemang och mer resurser. 

5.6.2 Intern eller extern kund? 

Förutsättningarna för att jobba med förvaltningen av Vsaa ser olika ut i olika delar av Skanska 
Sverige. Skillnaden mellan verksamhetsgrenarnas och supportfunktionernas engagemang kring 
förvaltningen av ledningssystemet ligger delvis i att de levererar till olika kunder. 
Supportfunktioner arbetar för och levererar till en intern kund. Här ingår arbetet med att 
säkerställa och upprätthålla att ledningssystemet är uppdaterat, aktuellt och därmed ett hjälpmedel 
för projekten och produktionen. Genom att hålla Vsaa uppdaterat bidrar de till denna 
verksamhet. Därmed ingår förvaltningen delvis i supportfunktionernas syfte, då det är genom att 
leverera till en intern kund som de skapar nytta för slutkunden.  
 
Verksamhetsgrenarna jobbar ytterst mot den externa kunden i värdekedjan. Därmed är det av 
högsta prioritet att denna är nöjd, alternativt att ens chef är nöjd med det resultat som projektet 
eller produktionen levererar. Därmed framstår inte förbättringar av ledningssystemet som ett lika 
tydligt syfte för verksamhetsgrenarna som det gör för supportfunktionerna. Resultatet av detta 
tycks vara att den mer brådskande produktionen i de allra flesta fall går före arbetet med att se 
över och ge feedback angående ledningssystemets tillämpning och utveckling. Slutkunden 
uppfattas generellt i dagsläget vara av högre prioritet ute i linjen än i supportfunktionerna 
eftersom att det är lättare för verksamhetsgrenarna att koppla slutkunden till sitt syfte. Linjen 
borde dock i högsta grad vara inblandad i förbättringsarbetet, eftersom det ligger i deras intresse 
att ledningssystemet, som ska vara ett stöd i deras arbete, verkligen innehåller arbetssätt som är de 
bästa för verksamheten. 

5.6.3 Förbättringsstege 

På förbättringsstegen, som Bessant och Francis (1999) tagit fram och som illustreras i 
litteraturstudien, når Skanska Sverige inte upp till nivån ”Målinriktat förbättringsarbete”. Det 
förvaltningsarbete som äger rum uppfattas av förbättringsledarna som dåligt kopplat till 
övergripande strategier då de upplever att det sällan kommer riktlinjer från ledningen. Vi anser att 
Skanska Sverige idag befinner sig på nivån ”Strukturerat förbättringsarbete”. Det sker definitivt 
formella satsningar till att skapa och upprätthålla ett förbättringsarbete, detta genom 
förvaltningsorganisationens existens samt processer, verktyg och metoder som stöd i deras 
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arbete. Tvärfunktionella samarbeten finns och förbättringar, såväl små som större, initieras och 
implementeras. Däremot skulle systematiken i arbetet kunna förbättras betydligt och 
delaktigheten bland medarbetarna stärkas. Vidare uppfattar vi arbetets koppling till strategiska 
mål som långt ifrån tillräckligt, något som påpekas av de intervjuade samt i teorin 
uppmärksammas som en viktig framgångsfaktor.   
 
För att förbättringsarbetet ska bli mer målinriktat krävs det, förutom att 
förvaltningsorganisationen arbetar mer systematiskt, delaktighet från ledningen. Det är deras 
ansvar att det finns tydliga kopplingar till strategier, både i affärsplaner och på andra sätt, att visa 
riktning och tillvägagångssätt. Som tidigare nämnts så finns det inget i den aktuella affärsplanen, 
2011-2015, som beskriver hur ledningssystemet ska utvecklas och förbättras mer än att man avser 
arbeta med att ständigt förbättra Vsaa och i högre grad arbeta enligt de arbetssätt som finns 
beskrivna i Vsaa. Här skulle vi vilja se en starkare koppling till just hur man avser bedriva ett 
aktivt förbättringsarbete av Vsaa. Om riktlinjer för ledningssystemets utveckling inte anses ska 
vara en direkt del av affärsplanen, skulle ett separat dokument som uppdateras årligen vara en 
god lösning. Utan ledningens delaktighet kan det inte förväntas att medarbetarna ska visa 
delaktighet i den utsträckning som krävs för att uppnå ett kontinuerligt förbättringsarbete. 

5.6.4 Framgångsfaktorer 

De framgångsfaktorer som beskrivits i litteraturstudien tycks inte existera i den utsträckning som 
de anställda önskar. De faktorer som beskrivits närmare är Engagemang från medarbetare och ledning, 
Stödjande infrastruktur och effektiv projektstyrning, Anpassning av verksamhetens kultur och situation samt 
Resultat- och kundfokus. Vikten av dessa framgångsfaktorers existens kan i detta sammanhang ses 
som bekräftade, detta då intervjuade Förbättringsledare och medarbetare nämner bland annat 
dessa faktorer som en bristvara. 
 

Engagemang från medarbetare och ledning 

Det är tydligt att engagemanget för ledningssystemets och dess ständiga förbättring skiljer sig åt 
inom olika delar av organisationen. Som nämnts ovan uppmärksammas en skillnad mellan 
supportfunktioner och verksamhetsgrenar, men engagemang och delaktighet skiljer sig även från 
person till person. De som visar engagemang är på många sätt ”eldsjälar” som brinner för att 
göra det bättre och som förbättrar genom personliga initiativ. Det är dessutom tydligt att de 
personer som har arbetat inom flera delar av organisationen visar ett större engagemang och en 
större förståelse för förbättringsarbetet och behovet av en förbättring av detta arbete. Här kan 
paralleller dras mellan medarbetarnas förståelse för helheten och dess förmåga att se hur Vsaa 
skulle kunna vara ett bättre stöd för hela verksamheten. Att det finns ett engagemang inom 
förvaltningsorganisationen i sig är det ingen tvekan om. Däremot så är vi av åsikten att detta 
engagemang försvagats då en struktur för att tillvarata och underhålla detta driv har saknats.  
 
Att uppnå ett värdeskapande förbättringsarbete handlar, enligt resultaten från denna studie, lika 
mycket om människor och beteenden, som om processer, strukturer och systematiska metoder. 
Att det finns en plan för hur förbättringsarbetet ska bedrivas innebär inte att det sker någon reell 
förbättring. Det krävs således ett engagemang hos medarbetarna, en vilja att medverka i 
förbättringsarbetet. Något som enligt oss kräver förståelse, ett aktivt deltagande och där med 
också incitament. I intervjuer har flertalet respondenter uttryckt vikten av att ”trycka ut 
ägarskapet längre ut i organisationen”. De beskriver hur ansvar för innehåll i dagsläget ligger på 
en för hög hierarkisk nivå. Detta tolkar vi som att man eftersöker en större delaktighet bland 
ledningssystemets användare. Det innefattar inte nödvändigtvis att ägarskap, och därmed ansvar, 
för innehåll bör ligga ”längre ut” i organisationen. Vi tror att förbättringsarbetet kräver en tydlig 
central styrning, detta i och med Skanskas starkt decentraliserade struktur. Även ägarskap av 
innehåll bör i vår mening ligga centralt. Däremot behöver medarbetarna i större utsträckning 
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involveras i arbetet. Här handlar det om att i förlängningen skapa en struktur som når ut i 
organisationens alla hörn och kanter, där användaren ges incitament till att aktivt delta i 
förbättringsarbetet.   
 
Vi har inom ramen för detta examensarbete inte intervjuat personer från högsta ledningen. Där 
av bygger resonemanget om deras roll i förbättringsarbetet och vikten av deras engagemang på de 
åsikter som övriga intervjuade har delgett. I empirin har det bland annat framkommit att det 
borde förväntas en större insats från de högst ansvariga, och därmed från högsta ledningen. Den 
generella åsikten är att kapitelägare, och därmed representanter från ledningen, i dagsläget inte 
engagerar sig nog mycket och inte tar sitt fulla ansvar. Här menar vi att om medarbetarna inte 
uppfattar dem som engagerade och delaktiga, så har ledningens försök till detta ändå kommit till 
korta. Detta verkar dessvärre vara fallet inom Skanska Sverige och det blir tydligt eftersom att 
ledningen har prioriterat andra utvecklingsprojekt i stället för förvaltningen av Vsaa. 
Förvaltningen gavs full prioritering först när den togs an inom ramen för detta 
utvecklingsprojekt. Därför bör ledningen prioritera att förmedla ett engagemang för att realisera 
ett ständigt, och där med kontinuerligt, förbättringsarbete och inte vänta tills Vsaa blir ett 
utvecklingsprojekt igen.  
 
Om det fanns ett större engagemang till att få till ett verkningsfullt förbättringsarbete så skulle 
förbättringsledarna möjligen vara mer medvetna om sina och varandras roller. Flera medarbetare 
anser att det är viktigt att klargöra syftet och nyttan med förvaltningsarbetet. Det är ledningens 
ansvar att se till att göra det. I den frågan har ledningen möjlighet att sätta standarden för vilken 
nivå förvaltningsarbetet ska bedrivas på – ständiga förbättringar eller diskontinuerliga 
utvecklingsprojekt. 
 
Det finns mycket skrivet om vikten av att ledningen visar sitt engagemang i frågorna och arbetet. 
Detta stärks som ovan beskrivet av de intervjuer som genomförts i denna studie. Vi förhåller oss 
alltså eniga till att detta är en framgångsfaktor i förbättringsarbetet. Dock finns en risk att 
engagemang blir ett begrepp som är svårt att tolka och relatera till. Här vill vi poängtera vikten av 
att uppmärksamma och kräva ansvar.  
 
Ytterst är det Skanska Sveriges VD som är ansvarig för ledningssystemet och att man följer de 
krav som finns för ISO-certifiering. Vidare har detta ansvar delegerats till Ledningens 
representant, en roll som måste finnas för att uppfylla certifieringskraven. Ledningens 
representant ska som tidigare beskrivet säkerställa att erforderliga processer upprättas, införs och 
underhålls. Denne ska vidare till ledningen rapportera om systemets funktion och behov av 
förbättring. Därtill ska personen säkerställa att hela organisationen är medveten om existerande 
kundkrav. Detta ansvar har inom Skanska Sverige, om än inte formellt och uttalat, delegerats till 
koordinatorn. Ledningens Representant har det yttersta ansvaret, men det operativa utförandet 
delegeras till koordinatorn. Vår uppfattning är att detta är en lösning som även i fortsättningen 
bör tillämpas.  
 

Stödjande infrastruktur och effektiv projektstyrning 

Enligt Sörqvist (2004) är en del av stödjande infrastruktur och effektiv projektstyrning en 
förbättringsorganisation med tydliga roller. Det är en mycket viktig grund för förvaltningsarbetet 
menar Sörqvist. De intervjuade har uttryckt att de roller som finns i förvaltningsorganisationen 
inte är tydliga och kommunicerade, vilket blev tydligt då flera inte hade kännedom om att de var 
Förbättringsledare. Vi anser att den formella beskrivningen av de roller som ingår i 
förvaltningsorganisationen inte är tillräcklig i sin utförlighet vad gäller ansvar och 
tillvägagångssätt. Därtill behöver man skapa en rutin för att introducera nya personer när någon 
slutar. 
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I de fall då större och tvärfunktionella problem måste hanteras menar Sörqvist (2004) att arbete i 
grupp är en förutsättning för att lösa svårigheter. I intervjuer har det framkommit att det saknas 
forum för diskussion och arbete med de frågor som berör flera affärsenheter och som kräver just 
ett tvärfunktionellt samarbete.  
 
Vi anser att Skanska Sveriges nuvarande förvaltningsorganisation inte har en tillräckligt stödjande 
infrastruktur i den bemärkelse som Sörqvist (2004) avser. Förvaltningsorganisationen och dess 
arbete är inte uppbyggt på ett organiskt sätt på så vis att grupperingar och forum finns tillgängliga 
för att tillsammans hantera de problem man möter. Det forum som idag möjliggör ett 
tvärfunktionellt samarbete har formats i samband med den årliga översynen, och har som nämnts 
inte genomförts under lika strukturerade former de senaste åren. Vi tror att detta har bidragit till 
behovet av större kraftansträngningar och att ett utvecklingsprojekt nu tagit form. Det finns 
således ett behov av att skapa fler tillfällen och bättre förutsättningar för att ta itu med de 
förbättringar som kräver samarbete över organisationens inre gränser. 
 
Som nämnts i empirin finns det flera goda exempel på initiativ där grupper och forum för 
förbättringsarbete har tagit form, till exempel förbättringsforum inom Inköp, 
processförbättringsforum inom Affärsstöd, normallägesgrupper inom V&A och 
förbättringsgrupper inom Hus. Det finns mycket idéer och engagemang, men som på ett bättre 
sätt skulle kunna kopplas till ledningssystemet och den centrala förvaltningsorganisationen. Vi ser 
att Skanska Sverige skulle ha mycket att vinna av att samla dessa initiativ och idéer och utarbeta 
en gemensam infrastruktur till stöd för förbättringsarbetet.  
 
Förvaltningsorganisationen i sig bör vara ett nätverk för att hantera problem och förbättringar, 
men eftersom medlemmarna i dagsläget inte är fullt medvetna om varken sin egen eller övrigas 
roll, ansvar och befogenheter så brister de potentiella kommunikationskanalerna. Därför tror vi 
att ett årligt förbättringsledarmöte skulle vara en god start till att åtminstone få medlemmarna i 
förvaltningsorganisationen att bekanta sig med varandra. Det skulle vara ett forum för 
informations- och erfarenhetsutbyte där frågor och funderingar lyfts och diskuteras. Vi menar 
även att detta är ett sätt att bygga gemensam förståelse för organisationen i sin helhet. Detta 
skulle vidare bidra till en större formalisering av förvaltningsgruppen, de roller som denna 
innefattar och förståelse för den kommunikation som arbetet kräver.  
 
Som en viktig del i denna förändringsprocess menar vi är utbildning. Vill man skapa ett 
långsiktigt förbättringsarbete som involverar respektive medarbetare bör information och 
kunskap förmedlas ut på alla nivåer och i alla delar av organisationen. Då planen är att i någon 
form utbilda användarna av ledningssystemet i dess funktion och uppbyggnad, anser vi att man 
här bör inkludera information om hur man avser arbeta med förbättringar och hur varje individ 
kan och bör bidra i detta.   
 
För att förbättringsarbetet ska kunna föras utåt och nedåt i organisationen är även utbildning av 
förbättringsansvariga av största vikt. Att man etablerar en organisation för förvaltningsarbetet 
samt avser arbeta enligt mer kontinuerliga och enhetliga processer för att förbättra 
ledningssystemet kräver kommunikation kring hur detta ska gå till. Vi anser att varje medlem i 
den centrala förvaltningsorganisationen bör genomgå utbildning i förbättringsledning, för att 
möjliggöra gemensam förståelse för tillämpbara metoder och verktyg samt den filosofi man avser 
praktisera.    
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Resultat- och kundfokus 

Målfokus vad gäller förbättringsarbetet är viktigt. Hur vet man att en förändring faktiskt är en 
förbättring? Det är enligt oss viktigt att utse ansvariga för att säkerställa att förändringen bidrar 
till något nytt, till det bättre och att det nya tillämpas i organisationen. Detta för att säkerställa att 
förändringar som genomförs sker utefter existerande kundbehov. Därmed är det viktigt att 
förvaltningsorganisationen involveras i de mätningar och uppföljningar som idag utförs och att 
de tydligare kopplas till förbättringsarbetet kring Vsaa. 
 
Ett sätt för medarbetarna att känna att det finns ett syfte och veta i vilken riktning man är på väg 
är att arbetet kopplas till strategiska mål. Här måste förbättringsarbetet ges en tydligare plats i 
affärsplaneprocessen. Ett annat sätt är att skapa mätbara mål och alltid följa upp uträttade 
förändringar. Att ständigt bli bättre på det man gör och att säkerställa att de arbetssätt man 
arbetar efter är de bästa handlar om att ta förbättringsarbetet hela vägen, att driva det fullt ut. Det 
handlar om att inte stanna vid implementering utan också mäta och följa upp att förändringen 
bidrar till ett mer effektivt arbete, till en förbättring. Enligt de intervjuade måste det finnas ett 
tydliggjort ansvar för detta, att faktiskt kunna säkerställa att innehåll används, att det är förankrat 
och implementerat. Detta arbete kräver vidare en bredare involvering av ledningssystemets, och 
där med arbetssättens, användare.  
 
Sörqvist (2004) beskriver vikten av att förbättringsarbetet kopplas till ett kundbehov och det 
värde det förväntas generera till denna. Här tror vi att Skanska Sverige bör gå mot ett mer 
processorienterat synsätt, som just syftar till att underlätta för organisationen att behålla fokus på 
kundens behov. Detta genom att stärka integrationen och förankra en helhetsbild inom 
organisationen. Vi ser ett behov av att möjliggöra för medarbetarna att se arbetet ur ett vidare 
perspektiv. Här kan ledningssystemet vara en möjliggörare genom att på ett tydligare sätt 
definiera och belysa verksamhetens processer. Vår uppfattning att det är gränssnitten mellan 
processerna som är av största vikt att illustrera och förmedla. Majoriteten av de problem som 
uppstår tycks härröra från oklara gränssnitt, då kommunikationen mellan processerna är mindre 
tydlig än den inom en process. Vi menar att ledningssystemet bör stödja förståelsen för hur man 
tillsammans arbetar för att skapa kundvärde och därmed hur man kan förbättra arbetet och på så 
vis nå ännu bättre resultat. Ett sätt att uppnå denna förståelse är att i ledningssystemet illustrera 
en tydligare översiktlig process för Skanska Sverige, något som tidigare nämnts i analysen. I 
denna översiktliga processbeskrivning bör arbetet med ständiga förbättringar av processerna ingå. 
 

Anpassning till verksamhetens kultur och situation 

I likhet med vad Thompson (1967) beskriver, att en organisations utformning måste anpassas till 
organisationens inre premisser, så beskriver Sörqvist (2004) att en av förbättringsarbetets 
framgångsfaktorer är anpassning av förbättringsarbetet till verksamheten. Eftersom Skanska 
Sverige i hög grad är en decentraliserad och specialiserad organisation så skulle detta kunna tolkas 
som att förbättringsarbetet bör och behöver se annorlunda ut inom de olika affärsenheterna. 
Samtidigt så finns en risk att anpassning efter dessa olikheter kan leda till än mer suboptimering 
och därmed försvåra samarbetet betraktande förbättringar, detta om anpassningen inte följs av 
ökad koordination. Detta arbetes syfte är bland annat att ta fram en förvaltande organisation som 
verkar centralt och därmed på en mer övergripande organisatorisk nivå. I och med detta uppstår 
inte samma utmaningar vad gäller att möta de variationer som existerar längre ut i organisationen, 
utan utmaningen består i att sammanföra de variationer som existerar i de olika affärsenheterna i 
en central förvaltningsorganisation. Vi vill dock framhålla vikten av att förbättringsarbetet 
genomsyrar hela verksamheten och att det bör vara målet. Respektive medarbetares förståelse för 
och delaktighet i detta arbete ses nämligen som en förutsättning för att uppnå bästa resultat. Det 
handlar om att hitta en balans mellan tydligt satta ramar för hur arbetet ska bedrivas och att 
tillmötesgå de lokala variationer avseende kultur och kontext som redan finns. Alltså bör 
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förvaltningsarbetet vara så pass likartat inom affärsenheterna att en central förvaltning 
underlättas, men ändå anpassat efter varje affärsenhet så till vida att specifika behov tillmötesgås. 
Det handlar om att förmedla vilket mervärde förbättringsarbetet ger för medarbetaren och skapa 
incitament till att frigöra och avsätta tid för detta. Naturligtvis är balansen mellan direkta tidskrav 
på produktion och krav på tid för erfarenhetsåterföring och förbättringsarbete en utmaning. 
 
Det finns en uppsjö av teorier, modeller och angreppssätt som ger vägledning i hur ett 
framgångsrikt förbättringsarbete ska bedrivas. I litteraturstudien har bland annat Kaizen, TQM 
och BPR belysts. Det finns onekligen en hel del lärdomar att dra från dessa. Det är dock vår fulla 
övertygelse att det koncept som utarbetas för den specifika organisationen måste anpassas för att 
möta de förutsättningar som finns i den kontext och de sammanhang det avses tillämpas inom. 
På samma sätt som Vsaa är framtaget för att möta företagets specifika förutsättningar så måste 
förbättringsarbetet göra det. Skanska Sverige bör välja ett angreppssätt som mot bakgrund av 
företagets historia, struktur och kultur uppskattas ha bäst förutsättningar att ta förbättringsarbetet 
till nya nivåer.  
 

Sammanfattning framgångsfaktorer 

De flesta av de punkter som författats av Powell (2005) som generella beröringspunkter för TQM 
samt de framgångsfaktorer som Sörqvist (2004) belyser återfinns i visioner, diskussioner, 
önskningar och framtidsplaner som Skanska Sverige och dess medarbetare förmedlar. Att 
kommunicera förbättringsarbetet, öka transparensen i organisationen, utbilda, öka inflytandet för 
anställda och få till ett tydligare processfokus är faktorer som alla har önskats av en eller flera 
anställda som intervjuats i denna studie. Engagerat ledarskap, benchmarking, nollfels-mentalitet 
och mätning av olika slag existerar idag i mindre eller större utsträckning men skulle kunna 
utvecklas och förbättras. Det finns inom Skanska en medvetenhet kring förbättringsarbete som 
sammanfaller med dessa punkter och det visar vad organisationen tror är viktigt i ett 
förändringsarbete. Även om denna medvetenhet kan ses finnas har den visat sig svårt att 
realisera, troligtvis för att det rör sig om beteenden och förändringar av dessa. Resultatet påverkas 
även av de resurser och den prioritering som tillskrivs förvaltningsarbetet.  
 
Det finns tydliga incitament till att lägga mer tid och resurser på förvaltningen av Vsaa. Att 
ledningssystemet är ett viktigt verktyg för att uppnå de strategiska mål som Skanska Sverige har är 
för oss tydligt. Vad gäller till exempel säkerhetsarbetet, som är ett viktigt strategiskt område för 
Skanska, blir det märkbart om ledningssystemet inte används och efterlevs eftersom graden av 
tillbud ökar. Ledningssystemet är därmed viktigt för att som medarbetare förstå hur 
säkerhetsarbetet ska bedrivas och att underlätta för användandet samt säkerställa användandet är 
därför av högsta vikt. 
 
Vi ser att det inom Skanska Sverige finns högre ambitioner än att enbart realisera kortsiktiga 
förbättringsprojekt. Vi ser ambitioner om att förbättringsarbetet ska bli en integrerad och 
bestående del av organisationens verksamhet och därmed medarbetarnas dagliga arbete. Att nå 
ett varaktigt och långsiktigt förbättringsarbete kräver dock ledningens fulla delaktighet, tydligt 
uttalade strategier som vägleder medarbetarna samt stödjande strukturer och processer. Ett 
ständigt förbättringsarbete har en början, men det har definitivt inget slut.  
 

5.6.5 Kommunikation gör skillnad 

Att kommunikation gör skillnad blev märkbart i hur förbättringsledarna uppfattade och var 
medvetna om sin roll. Flertalet av personerna hade i dagsläget inte kännedom om att de är just 
förbättringsledare i en varaktig roll inom förvaltningsorganisationen och vilket ansvar de har i att 
säkerställa att ledningssystemet uppdateras, förnyas och förbättras. Däremot kände de till att de 
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var ansvariga för förändringar och förbättringar som utförs inom deras affärsenhets kapitel inom 
ramen för utvecklingsprojektet som nu pågår. Därmed såg de sig själva som förbättringsledare, 
men inom en begränsad tid för ett begränsat projekt. Utvecklingsprojektet för att förnya och 
uppdatera ledningssystemets innehåll och plattform har bevisligen kommunicerats och förankrats 
med involverade personer. Det finns en projektplan, en tidplan och ett tydligt syfte som genom 
en chefsansvarig, med ledningens stöd, har förmedlats till förvaltningsorganisationen. 
Förvaltningsorganisationen är alltså väl medveten om utvecklingsprojektet och sina roller inom 
detta men saknar fortfarande förståelse för förbättringsledarrollen inom förvaltningsarbetet i 
stort. 
 
Förändringar på organisationsnivå måste, som vi ovan betonat, vara ledningsstyrt och börja hos 
dem som har makten att förändra, dvs. ledningen och cheferna. De har den yttersta makten att ta 
beslut om tid och resurser ska avsättas för ett förbättringsarbete inom organisationen. Att få till 
stånd ett aktivt förbättringsarbete handlar om att skapa nya handlingsmönster, och i detta arbete 
har deras roll en mycket viktig plats. Det handlar i grund och botten om trovärdighet, att som 
engelskan uttrycker det; ”walk the talk”, vilket enligt oss innefattar att i handling visa på att man 
står bakom det man säger. Vi tror att förbättringsarbetet måste synliggöras och systematiseras, att 
det krävs en bättre struktur att arbeta efter och en förståelse för denna. Vi menar dock att det i 
grunden är en kulturell förändring som måste till och därmed att en förbättrad struktur och 
systematik är viktigt men inte tillräckligt. Förståelse för helheten, för varandras arbete, tydligare 
riktlinjer i form av prioritering, engagemang och resurser är av stor betydelse enligt de 
intervjuade. I detta har ledningen en mycket viktig roll. De måste markera vikten och nyttan av 
detta arbete, de måste själva delta på ett aktivt sätt som är synligt och kommunicerat i hela 
organisationen.  
 
Beslut skapar värde först när de kommuniceras. Vill Skanska Sverige uppnå skillnad i hur 
förbättringsarbetet uppfattas och bedrivs är kommunikationen till förvaltningsorganisationen och 
medarbetarna en nyckel.  
 

5.4 Analys Benchmarking 
 
Alla branscher har sina speciella utmaningar och specifika särdrag, likaså varje unikt företag. 
Modeller och koncept framtagna för att förbättra andra branscher, industrier eller företag är 
förmodligen inte framgångsrikt tillämpbara i byggbranschen, eller specifikt i Skanska Sverige, utan 
viss modifikation. Men även om de bästa modeller, strukturer och arbetssätt är framtagna och 
anpassade efter de omgivande förutsättningarna, i den organisation de används, så vill vi 
understryka att det finns mycket att lära av varandra. Våra intervjuer med andra företag visar på 
många gemensamma nämnare vad gäller de utmaningar de står inför i arbetet med att ständigt 
förbättra dess ledningssystem och där med dess verksamhet. Dock ser vi en viss mognadsmässig 
skillnad i hur långt man har lyckats ta detta arbete, dvs. hur pass integrerat arbetet är i 
organisationen.   

5.4.1 Struktur 

Skanska är, så som många andra stora byggföretag, väldigt starkt decentraliserade och har en 
tydligt projektbaserad arbetsstruktur där varje projekt bedrivs utefter olika förutsättningar och 
utgångspunkter. De företag som ingått i denna benchmark är framförallt industri- och 
tillverkningsföretag. Att de, till skillnad från bygg, arbetar enligt mer standardiserade 
produktionsprocesser kan ses vara en faktor som underlättar förbättringsarbetet. En mer repetitiv 
arbetsprocess med mer konstanta projektgrupper underlättar förmodligen erfarenhetsåterföring 
och kunskapsdelning, grunden till att ständigt bli bättre på det man gör.  
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Vår uppfattning är dock att byggbranschen, och därmed Skanska Sverige, inte är så unik som den 
ofta tillskrivs. Den produkt som tas fram är förvisso i många fall unik, detta då förutsättningar 
som bland annat mark- och väderförhållanden, antal och typ av intressenter, etc. ofta skiljer sig 
markant från projekt till projekt. Hur projektet styrs, från början till slut, bör dock i vår mening 
inte nödvändigtvis vara av samma skiftande karaktär. Det är därmed i Skanska Sveriges 
styrmodeller som grunden till ständig förbättring rimligen bör ta avstamp och därmed till dessa 
som förbättringsarbetet bör fokuseras.  
   
Samtliga företag brottas vidare med organisationsstrukturer av mer eller mindre differentierad 
karaktär samt stora geografiska spridningar. Ett integrationsproblem som de studerade företagen 
angriper på olika sätt. Gemensamt för de benchmarkade företagen är dock att ledningssystemet 
används som ett verktyg för att möta denna utmaning, för att knyta samman, brygga gränser och 
förbättra möjligheterna till ett gemensamt och effektivt förbättringsarbete. Denna utgångspunkt 
bör även Skanska Sverige ta när de nu utvecklar ledningssystemet och dess förvaltning. 

5.4.2 Process 

Samtliga studerade företag har utgått från en processorienterad ansats vid framtagandet av dess 
ledningssystem, om än i olika utsträckning. Huruvida detta synsätt har växt fram utifrån 
cerifieringskrav, som en motreaktion till ett tidigare funktionsorienterat synsätt, utifrån ett 
integrationsbehov eller utifrån andra motiv har inte utretts närmare. Det faktum att samtliga 
intervjuade pratar om företagets verksamhet och dess ledningssystem i processtermer kvarstår 
dock och är för oss intressant att notera.  
 
Med en processorienterad ansats menar vi att respektive företags ledningssystem är uppbyggt 
utifrån verksamhetens horisontella flöden och processer. Vidare illustreras hur processerna 
hänger ihop, hur de tillsammans finns till för att möta ett kundbehov. Samtliga företag använder 
någon form av processkarta som en initial illustration av hela kontexten, som ett sätt att guida 
användaren vidare till rätt information och skapa förståelse för hur verksamheten ser ut, dess 
helhet. I denna processkarta illustreras även, om än på olika sätt, förbättringsarbetet och den 
process som är tänkt att säkerställa ledningssystemets ständiga utveckling. Detta skulle Skanska 
Sverige också kunna anamma, något som vi tidigare diskuterat och presenterat ett förslag på (se 
Figur 15).  
 
Volvo har en tydlig process utarbetad för förvaltningsarbetet av ledningssystemet som utgår ifrån 
tre nivåer; den operativa, taktiska och strategiska nivån. På samtliga nivåer återfinns grupper och 
roller med ansvar för olika områden inom förbättringsarbetet. Förvaltningsprocessen inbegriper 
alltså hela organisationen och delaktighet förväntas från alla nivåer. Volvo är enligt oss ett bra 
exempel på när förvaltningsprocessen är väl genomtänkt och genomarbetad och där den tydligt 
knyts samman med strategisk nytta. Här påvisar såväl processbegreppet, liksom benämningar 
som process owner, process manager och process developer, på affärsnyttan och det blir enklare 
att koppla de olika gruppernas arbete till det övergripande syftet.  

5.4.3 Strategi 

En likhet mellan Skanska och de intervjuade företagen är att det finns uttalade 
integrationsstrategier, som till största del handlar om att bättre knyta samman företaget, att skapa 
Ett Volvo, Ett Saab eller Ett Skanska. Det visar att det är en utmaning som många företag möter, 
oavsett bransch.  
 
Vad gäller strategier för förbättringar så skiljer det sig däremot mellan Skanska och de övriga 
företagen. Scania är exempelvis en ytterlighet i jämförelse. På Scania är det tydligt att strategin för 
förbättringsarbetet inte endast är uttalad, utan är starkt införlivad och kommunicerad i företaget 
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och där med efterlevs av hela organisationen, på alla nivåer. Detta tror vi beror på att strategin är 
mer formaliserad och utgör rutiner som med tiden blivit självklara. Det handlar om att ledningen 
anser att ständig förbättring av processerna är så viktig att en timme i veckan förväntas avsättas 
av samtliga medarbetare, detta för att gemensamt gå igenom möjliga förbättringsområden. Det 
handlar om att ledningen ser nyttan med förbättringsarbetet samt kommunicerar detta ut i 
organisationen. Det kan liknas vid Skanskas säkerhetsarbete, som har getts yttersta prioritet och 
tillåtits kosta. Hela koncernen avsätter till exempel tid i ett globalt säkerhetsstopp vid varje olycka 
som lett till dödsfall och varje år hålls en säkerhetsvecka med fokus på arbetsmiljö och säkerhet. 
Detta fokus skulle även behöva riktas på Skanskas förbättringsarbete, för att få fäste och 
genomslag i organisationen.  
 
Även de övriga företagen; Lantmännen, Tieto och Volvo, har enligt oss kommit längre i sitt 
strategiska förbättringsarbete, och vår uppfattning är att arbetet är mer av en integrerad del i det 
dagliga arbetet. Huruvida respektive medarbetare är involverad i arbetet skiljer sig, men 
gemensamt är att de som har en roll i förvaltningsarbetet tycks aktivt arbeta med detta. Man 
arbetar aktivt med att förbättra och utveckla hur man arbetar och kopplar detta till 
ledningssystemet. Det är tydligt att de har lagt mycket energi på ledningssystemen och att 
personer involverade i förbättringsarbetet tilldelas resurser och tid till arbetet. Att 
ledningssystemet är ett prioriterat område syns om inte annat på systemet i sig, där 
användargränssnitten är modernare och genomarbetade och där förbättringsprocessen givits en 
tydlig plats. Lantmännen har, trots att de är fyra olika divisioner och 25 olika bolag, samordnat 
ledningssystemen så att de är uppbyggda med samma struktur. Det är tydligt att 
förbättringsarbetet stöttas och prioriteras av ledningen då det förekommer som en tydlig punkt 
på mötesagendan och aktivt förs diskussioner kring. 
 
Förutom att en engagerad ledning och ett starkt driv uppifrån kan ses vara av central betydelse i 
förbättringsarbetets framgång så vill vi uppmärksamma den tid och de resurser som behöver 
tillägnas detta arbete. I jämförelse med Skanska Sverige har de studerade företagen investerat 
enorma resurser på detta område. Det handlar om att se det långsiktiga värdet av 
ledningssystemet. 
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5.5 Sammanfattning organisation och arbetsprocess 
Nedan följer en sammanfattning av vår analys av nuläget och framtidsmöjligheter angående den förvaltande 
organisationen och dess arbetsprocess. 
 

Nutid 

 

Förvaltningsprocessen 

 Saknas illustrerande processer för hur 
förvaltningsarbetet kring Vsaa fungerar 

 Otillräcklig och ej systematisk kommunikation 
mellan förbättringsledare 

 Förbättringsförslag skickas till administratör, som 
godkänner, avslår eller diskuterar förslaget med 
koordinator 

 En gång per år hålls ledningens genomgång där 
koordinator förmedlar vad som gjorts och bör 
göras 

 Otillräcklig kontinuitet och proaktivitet i arbetet, 
processen kännetecknas av ad-hoc beslut 

 

Förvaltningsorganisationen 

 Organisationsschemat består av en 
bemanningslista, en tabell där kapitelägare och 
förbättringsledare för respektive kapitel anges  

 Organisationsschemat innefattar endast de 
affärsenheter som har ett kapitel och saknar 
därmed rollen faktaägare. Även administratören 
fattas i denna tabell. 

Framtidsmöjligheter 

 

Förvaltningsprocessen 

 Illustrerade huvudprocesser för 
förvaltningsarbetet, för att formalisera, skapa 
struktur och rutiner 

 Årliga förbättringsledarmöten för ökad 
kommunikation och erfarenhetsåterföring 

 Koppla övergripande ledningsstrategier till 
förvaltningsprocessen genom årlig översyn 

 Kontinuitet på flera parallella plan som i sig 
skapar möjlighet till proaktivitet 

 

Förvaltningsorganisationen 

 Organisationsschemat illustrerar samtliga roller i 
förvaltningsorganisationen 

 Visar på den matris man arbetar i, påvisar 
beroenden, hur förändringar i en process 
påverkar andra och det samspel som 
förbättringsarbetet kräver. 

 Organisationsschemat innefattar förutom 
verksamhetsgrenar även alla supportfunktioner, 
inklusive de som inte har ett eget kapitel. 
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6. Slutsats och Rekommendationer 
 

I detta avslutande kapitel presenteras studiens slutsatser samt rekommendationer till Skanska Sverige. Slutsatsen 
besvarar de frågeställningar som inledningsvis presenterades i arbetet. Slutligen diskuteras även förslag till framtida 
studier inom området. 

 
6.1 Slutsatser 

 
 Hur fungerar förbättringsarbetet som idag bedrivs kring Skanska Sveriges ledningssystem? 

 
Det finns idag många förbättringsinitiativ inom Skanska Sverige. Det sker tvärfunktionella 
samarbeten för att utveckla gemensamma arbetssätt och förbättra Vsaa. De förbättringsinitiativ som 
uppkommit har under senare år förvaltats med viss systematik, men i sin helhet inte tillräckligt. Det 
är här en stor förbättringspotential finns för förvaltningsarbetet av ledningssystemet.  
 
Det som saknas i den nuvarande förvaltningsorganisationen är i huvudsak tydlighet, transparens samt 
avvarande av de systematiska resurser som förvaltningsarbetet kräver. Tydlighet saknas när det gäller 
roller och ansvar, arbetsprocess, besluts- och kommunikationsvägar.  
 
Konsekvensen av en otydlig arbetsprocess är bland annat att arbetet sker osystematiskt, 
förbättringsbehov ackumuleras utan att åtgärder vidtas och att enskilt spridda förbättringsinitiativ 
samt ad hoc beslut delvis styr arbetet. Det saknas tillräckliga tvärfunktionella samarbetsformer och 
kommunikation samt en koppling till övergripande strategier.  
 
 

 Hur kan den befintliga förvaltningsorganisationen och dess arbetsprocess utvecklas för att 
bättre möta Skanska Sveriges förändrade behov? 

 
För att möta de behov som finns idag har vi utarbetat rollbeskrivningar för respektive roll, i vilka 
ansvar och arbetsuppgifter finns tydligt definierade (se Bilaga B). Varje ny medarbetare som tillträder 
en roll ska introduceras till och erhålla förståelse för denna.  
 
Vår uppfattning är att presentationen av förvaltningsorganisationen bör utformas tydligare, till att 
bättre spegla beroenden och den samverkan som krävs för förbättringsarbetet. Organisationsschemat 
bör ge en tydlig bild av ansvarsfördelning och hur roller förhåller sig till varandra. Rollen som 
faktaägare och administratör, bör inkluderas till skillnad från tidigare. Vi anser dessutom att även 
faktaägare, med ansvar över integrerade områden så som kvalitet och arbetsmiljö, till sin hjälp bör ha 
en formellt ansvarig förbättringsledare. Detta på samma sätt som varje kapitel och dess kapitelägare 
har. 
  
Det förslag på organisationsschema som vi har tagit fram innefattar där av samtliga medlemmar, 
visualiseras utifrån verksamhetens processer. Tanken är att detta bättre illustrerar hur affärsenheterna 
och rollerna förhåller sig till varandra, påvisa beroenden och det samarbete som förvaltningsarbetet 
kräver (se Bilaga A).  
 
En förbättring av arbetsprocessen för förvaltningen skulle vara att visualisera och kommunicera 
denna på ett enkelt och tydligt sätt. Ett enkelt och tydligt sätt innebär att processen ska vara 
lättöverskådlig, tilltalande och förstådd av samtliga av organisationens medlemmar. För oss handlar 
det om att skapa ett för förvaltningsorganisationen enhetligt förbättringsarbete och där 
arbetsstrukturen även bidrar till att alla talar samma språk. Vi har tagit fram förslag på arbetsprocess 
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och visualisering av denna som är tänkt att underlätta för ett gemensamt förbättringsarbete som sker 
mer kontinuerligt och systematiskt. Förslaget innefattar arbetsprocess för årlig översyn samt för 
kontinuerligt förbättringsarbete (se Bilaga C och D). Vad gäller arbetsprocessen för den årliga 
översynen bör den ha en tydlig koppling till övergripande strategier genom ett i affärsplanen fastställt 
förbättringsfokus. Ledningsteamet bör även, för samma syfte, frigöra tid vid åtminstone ett möte per 
år för att diskutera framtida förbättringar av Vsaa och säkerställa att dessa går i linje med 
övergripande strategier. 
 
En checklista har upprättats som beskriver vad som ska utföras för att ett förbättringsförslag ska 
godkännas och bör ingår som en del i processen för kontinuerligt förbättringsarbete. Checklistan är 
tänkt att utgöra ett underlag för förbättringsledare som avser utför en förändring i Vsaa. Detta för att 
tydligt visa hur genomförandet ser ut och vad som krävs för att information ska få ändras och föras 
in i ledningssystemet. Syftet är även att underlätta arbetet för kaptielägare, koordinator och 
administratör. Med hjälp av checklistan kan de säkerställa att förbättringsförslagets nytta och kostnad 
har beskrivits, att det förankrats med användare, att planerad utrullning och tidplan är upprättad samt 
att beroenden till andra kapitel och arbetssätt har beaktats.  
 
För att förbättra samarbete, kommunikation och delaktighet, ett behov som tydligast urskilts inom 
och kring verksamhetsgrenarna V&A samt Hus, föreslås en tvärfunktionell arbetsgrupp. I denna bör 
i huvudsak representanter från dessa verksamhetsgrenar ingå, samt representanter från 
supportfunktioner med starka beroenden till dessa. Gruppen ska alltså verka för att tillsammans 
förbättra verksamhetens kärnprocesser och bör alltid delta i de möten som omfattar den årliga 
översynen. Med denna grupp skapas utrymme för den diskussion och det tvärfunktionella samarbete 
som i dagsläget anses vara otillräckligt. Gruppen bör använda sig av de samarbetsformer och 
grupperingar som redan finns inom verksamhetsgrenarna, i vilka mycket tankar, idéer och initiativ 
finns samlat. I förlängningen tror vi att denna formation kan inspirera till ytterligare tvärfunktionella 
grupperingar och samarbeten inom organisationen. 
 
Till sist föreslår vi att Ledningens representant, alternativt koordinatorn, bör ansvara för att årligen 
bjuda in till ett förbättringsledarmöte. Detta ser vi som ett tillfälle som möjliggör 
erfarenhetsåterföring och utbyte av kunskap, och där årets händelser samt nyheter kring Vsaa kan 
kommuniceras.  
 

 Vilka förhållanden är centrala för att bedriva ett kontinuerligt förbättringsarbete av Skanska 
Sveriges ledningssystem? 

 
Många av de personer som intervjuats har efterfrågat tydlighet. Att tydlighet saknas och skulle kunna 
göra stor skillnad har påpekats vid upprepade tillfällen i detta arbete. Det vi menar med tydlighet är 
hur man väljer att kommunicera något, vilket i sig innebär flera saker. Bland annat handlar det om 
hur man väljer att visualisera bland annat processer, metoder och strukturer. Visualisering är ett 
viktigt verktyg för förståelse och samhandling, speciellt i en komplex organisation. Enkla och 
tilltalande visualiseringar med fokus på flöden upplevs som tydliga och gör stor skillnad för att 
arbetet ska uppfattas som ”roligt”. Tydlighet är också att det finns en självklarhet i att processer ska 
följas och uppgifter utföras. Här har ansvariga för Vsaa ett stort ansvar, då det är upp till dem att 
säkerställa att årlig översyn och övriga aktiviteter utförs kontinuerligt och på så vis kan bli en 
självklarhet, en rutin, i förvaltningsprocessen.  
 
Ledningssystemet bör användas som ett stöd för att öka medarbetarnas förståelse för 
verksamheten, för hur de olika enheternas aktiviteter ingår i en process och hur de olika 
processerna samverkar i en helhet. Detta är för oss en förutsättning för att uppnå de verkliga 
fördelarna med matrisstrukturen, t.ex. ett ökat informationsflöde och en förbättrad 
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kommunikationsförmåga hos medarbetarna. En presentation av hur organisationens olika delar 
och processer hänger ihop bör presenteras inledande i ledningssystemet (se Figur 15). I denna 
bör även förvaltningsprocessen eller förbättringsarbetet inkluderas. En tydligare visualisering av 
det totala sammanhanget, för hur processerna tillsammans utgör verksamheten, tror vi skulle 
bidra till en större förståelse för helheten och för hur förbättringsarbetet kring Vsaa kräver ett tätt 
samarbete. 
 
Ledningen, men även de chefer som är inblandade i förvaltningen, har möjlighet att påverka i stor 
utsträckning. Genom att göra sin egen organisation medveten om förvaltningsarbetet, om dess 
prioritet och nytta, kan förbättringsledaren erhålla förståelse, tid och mandat för sina uppgifter, vilket 
underlättar arbetet. Att ledningens delaktighet och engagemang är viktigt går inte att understryka nog. 
Det är essentiellt både för att arbetet ska uppfattas som av betydande vikt i organisationen men också 
för att förvaltningsarbetet ska kopplas till strategier, vilket är ledningens ansvar och uppgift.  
 
Eftersom att Skanska Sverige är en starkt decentraliserad organisation krävs en hög grad av 
koordinering och samordning för att bedriva ett centralt förvaltningsarbete. Detta existerar i 
dagsläget men bör med fördel utökas för att stödja ökad systematik och ytterligare tvärfunktionellt 
arbete. Administrationen har i några fall uppfattats som en flaskhals i förvaltningsarbetet, detta då 
den hanterats av enbart en person. Vi tror att det skulle finnas ett värde i att utöka administrationen 
så att någon på varje affärsenhet ges editionsrättigheter, vilket skulle kunna öka känslan av ansvar för 
och delaktighet i ledningssystemets fortsatta utveckling. Med detta ökar dock behovet av 
koordinering, och vi menar därför att administrationen även i fortsättningen behöver styras centralt. 
Här vill vi även uppmärksamma koordinatorn som en nyckelroll i förvaltningsarbetet. Den 
interaktion som måste ske inom förvaltningsorganisationen uppstår i vår mening inte av sig självt 
utan kräver en koordinerande roll som samordnar dessa personer och uppmuntrar till interaktion.  
 
Vidare tror vi att arbetet med att få till en sökvänlig och modern IT-plattform kan komma att göra 
mycket för förbättringsarbetet. Vi är övertygade om att ett system som känns modernt, lustfullt och 
enkelt att arbeta i skapar större incitament till att vara med och förbättra. Här vill vi poängtera vikten 
av att utbilda kring syftet och nyttan med ledningssystemet och kring förväntningar på hur 
förbättringsarbetet ska bedrivas. Denna utbildning bör involvera samtliga medarbetare. De personer 
som ingår i den centrala förvaltningsorganisationen bör vidare utbildas specifikt i förbättringsledning. 
Här är det viktigt att tillämpa en filosofi som går i linje med Skanska Sveriges målsättning, ambitioner 
och kultur. 
 
De företag som ingått i den externa referensstudien kan alla ses ha kommit längre än Skanska Sverige 
i att ständigt förbättra sina processer och aktivt förvalta dess ledningssystem. Vi tror inte att den 
huvudsakliga anledningen är att de tillämpar bättre metoder, utan att det inom dessa företag är mer 
av en självklarhet att arbeta med ständiga förbättringar. Bakom detta ser vi ett stort engagemang 
uppifrån, en stark förankring och en tradition av att arbeta med förbättringar. Det problem som 
Skanska Sverige möter är således inte enbart att tid och resurser avsätts i undermålig utsträckning, 
utan kanske främst en lägre mognads- och medvetenhetsgraden. Om denna skulle stärkas, så skulle 
motiven till att avsätta den tid och de resurser som krävs för ett effektivt förbättringsarbete vara mer 
av en självklarhet. Vi tror inte att ett realistiskt mål i dagsläget är att Skanska Sverige ska uppnå ett 
förvaltnings- och förbättringsarbete i klass med tillverkningsindustrin. Däremot tror vi att några 
faktorer, som tydligare direktiv uppifrån, fokus på verksamhetens processer och förbättring av dessa 
samt en tydligare struktur för förbättringsarbetet, kan underlätta för Skanska Sverige att bedriva ett 
kontinuerligt och effektivt förbättringsarbete och på så vis nå nya nivåer i förbättringsstegen.  
 
Inom Skanska, och enligt oss i byggindustrin överlag, finns ett väldigt starkt projektfokus. 
Byggprocessens fragmenterade struktur och påstådda särställning tycks uppfattas som ett hinder 
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för tillämpandet av en processorienterad filosofi. Vi tror att byggbranschen har allt att vinna på 
att utmana denna traditionella bild. Vår uppfattning är att processerna med vilka vi styr projekten 
inte motarbetar det projektfokus som finns i branschen. Processorientering och projektfokus är 
inte varandras motsatser, utan kan förekomma samtidigt utan större problem. Vår uppfattning är 
att processerna med vilka vi styr projekten kan och bör vara av mer repetitiv karaktär och att det 
är kring dessa som förbättringsarbetet bör riktas.  
 
Förbättringsarbetets framgång tangerar enligt oss med företagets förmåga att tillvarata och sprida de 
erfarenheter och den kunskap som finns och ständigt utvecklas inom företaget. Erfarenhetsåterföring 
är förbättringsarbetets grundpelare. Bilden av bygg som en bransch obenägen att förändras och där 
arbetet bedrivs som det alltid gjort ser vi som ett stort hinder som hämmar erfarenhetsåterföring och 
därmed utveckling och förbättring. Även här ser vi stor förbättringspotential och där 
förvaltningsorganisationen och dess arbete med ledningssystemet kan utgöra en nyckel till att öka 
integrationen och samarbetet, och därmed spridningen av kunskap och erfarenheter. I det långa 
loppet måste detta arbete innefatta hela organisationen vilket innebär uppförandet av en infrastruktur 
som möjliggör samtligas deltagande och samarbete, att förbättringar initieras och sprids från 
organisationens alla håll och kanter.  
 
Ett processorienterat synsätt kan ses innebära en mängd olika förändringar, såväl strukturella som 
kulturella. Det kan innebära att strukturera organisationen kring processerna, tydliggöra ägarskap och 
ansvar för dessa och koppla denna strukturering till förvaltningen av processerna. För Skanskas del 
tror vi dock att det i första hand handlar om en kulturell, eller beteendemässig, förändring. Det 
handlar om att förändra attityder, förhållningssätt och därmed handlingsmönster.  

 
 

6.2 Rekommendationer till Skanska Sverige 

 
Baserat på undersökt teori, beprövad erfarenhet, inhämtad empiri och analys av detta 
rekommenderar vi Skanska Sverige att genomföra ett antal åtgärder för att skapa bättre 
förutsättningar till ett kontinuerligt förbättringsarbete av ledningssystemet. 
 

 Skapa och vidhålla tydliga processer och arbetssätt: 

o Kontinuerligt arbete genom årlig översyn och koppling till strategier via 

affärsplaneprocessen och ledningsteam 

o Process för kontinuerligt förbättringsarbete samt stödjande checklista för utvärdering 

och bedömning av förbättringsförslag, stora såväl som små. 

o Årligt förbättringsledarmöte för erfarenhetsåterföring och för att sätta förvaltningen på 

agendan. Se bilaga D, för hur förbättringsledarmötet förhåller sig i årlig översyn. 

o Upprättandet av en tvärfunktionell arbetsgrupp för verksamhetsgrenar Väg & 

Anläggning och Hus. Se bilaga B för översiktlig beskrivning och bilaga C för utförligt 

förslag på sammansättning, ansvar och uppgifter. 

 

 Upprätta följande dokument på ett för användaren lättförståeligt och tilltalande sätt: 

o Organisationsschema som illustrerar beroenden och innefattar samtliga roller, även de 

roller som inte är knutna till ett kapitel. Se bilaga A för förslag. 

o Rollbeskrivningar kopplade till varje specifik roll där ansvar och arbetsuppgifter tydligt 

framgår. Se bilaga B och C för förslag. 
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o En övergripande illustration av förvaltningsarbetet samt illustration av processen för 

årlig översyn. Se bilaga D för förslag. 

o En detaljerad illustrering av processen för kontinuerlig förbättring. Se bilaga E för 

förslag. 

o Checklista för utvärdering och bedömning av förbättringsförslag. Se bilaga F för 

förslag. 

 

  

 Viktigt att tänka på i förvaltningsarbetet generellt: 

o Fokus på verksamhetens processer kan hjälpa organisationen att skapa helhetsbild, 

flödestänk och ökat kundfokus. Ledningssystemet bör stödja detta genom att bättre 

illustrera verksamhetens matrisstruktur och hur man faktiskt arbetar. 

o En standardiserad förbättringsprocess tror vi är nödvändigt att implementera på en 

central nivå. Dock viktigt att se till de lokala strukturer som redan finns formade 

inom företaget, de forum och grupperingar där förbättringsarbete bedrivs. Detta 

engagemang behöver byggas vidare på och vävas in i den totala strukturen för 

förvaltningen.  

o Underskatta inte vikten av tydlighet! Detta innebär att illustrera, visualisera, 

kommunicera, informera. Gärna enkelt och med Skanskas ”tone of voice”. Här är 

ledningen och chefernas involvering av allra största vikt. Förbättringsarbetet behöver 

utgöra en större och mer prioriterad punkt på ledningsteamets agenda.  

o Utbildning är vidare en viktig hörnsten i arbetet med att kommunicera och skapa 

gemensam förståelse. Det handlar om att förmedla varför ledningssystemet finns till, 

syftet och nyttan med att arbeta enligt Vsaa och ständigt förbättra det. 

o Skapa fler forum för diskussioner och samarbeten genom tydliga direktiv uppifrån. Ett 

aktivt samarbete mellan affärsenheterna kommer inte av sig självt utan kräver 

incitament.  

o Processer, strukturer och metoder har inget värde i sig, utan måste sättas ett 

sammanhang där det finns engagemang, tydligt ledarskap och incitament till 

deltagande. 

 

 

6.3 Förslag på fortsatta studier 
 
Denna studie skulle i framtida undersökningar vara intressant att utveckla till att även omfatta 
användarnas involvering i förbättringsarbetet. Då ledningssystemet existerar för att utgöra ett 
stöd i användarnas arbete, behöver goda rutiner och strukturer upprättas för möjliggöra 
återkoppling. Det skulle vidare vara intressant att undersöka hur man skapar incitament för ett 
större deltagande bland användare. 
 
Eftersom att detta examensarbete är avgränsat så att implementering av 
organisationsförändringar och arbetsprocess inte berörs, skulle en fortsatt studie kunna 
undersöka hur man går från förslag till formaliserade rutiner. Att utveckla nya 
organisationsstrukturer och arbetsprocesser betyder ingenting om de inte implementeras och följs 
upp med framgång. 
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En vidareutveckling av denna studie skulle även vara att undersöka fler företag inom samma 
bransch för att se huruvida det finns en mer generaliserbar bild av utmaningar, tillvägagångssätt 
och lösningar. 
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Bilaga A - Organisationsschema 
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Bilaga B – Rollbeskrivningar Översikt 
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Bilaga C – Rollbeskrivningar 
 

Ledningens representant  

- Ytterst ansvarig för att ledningssystemet upprättas, underhålls och förbättras. 

Säkerställer att Vsaa upprätthålls och underhålls genom att: 

 Säkerställa plats för ledningens genomgång av Vsaa/arbetssätt i ledningsteamet. Vid 

ledningens genomgång rapportera om systemets funktion och behov av förbättringar. 

Presentera en sammanfattning och utvärdering av årlig översyn samt planer inför det 

kommande året.  

 Vara föredragande och samordnande ordförande avseende möten förknippade med Vsaa: 

− Kvartalsmöten (Q1-Q4). Kapitel Projektgrupp närvarar alltid vid dessa möten. Övriga 

berörda förbättringsledare, kapitelägare och faktaägare bjuds in. 

− Kapitel Projektgrupps-möten 

− Förbättringsledarmöte – en gång per år.  

− Vid behov möte med förbättringsledare/kapitelägare/faktaägare för kapitel som inte 

berörs av årlig översyn det aktuella året. 

 Säkerställa att nödvändiga resurser och berörda personer från förvaltningsorganisationen 

finns tillgängliga till startmötet och arbetet med årlig översyn, så att arbetet med årlig 

översyn fortgår enligt processbeskrivningen. 

 Medla vid konflikter och meningsskiljaktigheter inom förvaltningsorganisationen. Om 

inget beslut kan fattas av personerna i fråga lyfta frågan/problemet vidare till högsta 

ledningen.   

 Kommunicera och informera om resultat och erfarenheter från genomförda förbättringar. 

 Säkerställa att förvaltningsorganisationens medlemmar genomgår utbildning i 

förbättringsledning. 

 Säkerställa att medvetenhet om kundkrav och behov främjas i hela organisationen. 

 

Säkerställer att ständig förbättring genom att: 

 Säkerställa uppkommandet av förändringsinitiativ och att de överensstämmer med 

verksamhetens mål och strategier. 

 Ansvarig för att samla in och sammanställa input från  

− Externa revisioner 

− Interna revisioner via förbättringsledare 

− Affärsplaner 

− Förbättringsförslag via förbättringsledare 

− Kundreaktioner/-utvärderingar 

Detta arbete ligger som grund för prioritering och beslut om riktning avseende årlig 

översyn. 
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Möjlighet att delegera:  

 Ledningens representant har möjlighet att delegera ovanstående ansvar och uppgifter 

till en koordinator som då ansvarar för det operativa utförandet. 

 Koordinatorn rapporterar till ledningens representant. 
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Administratör  

- ansvarar ytterst för att utföra godkända förändringar och för innehållsmässig struktur i 

Vsaa 

Säkerställer ständig förbättring genom att: 

 Publicera kvalitetssäkrade arbetssätt som är förberedda av förbättringsledare och 

dessförinnan säkerställa kvalitet på struktur, format samt innehåll genom 

kontrollfrågor i checklista 

 Upprätthålla infrastruktur, format (mallar, design) och dokumenthantering. 

 Bistå koordinator vid årlig översyn 

 Se till att samtliga förbättringsledare 

- Får behörigheter och basutbildning/info i SharePoint, etc. 

- Får introduktion när de börjar som nya i rollen 

- Utvecklar gemensamt arbetssätt (och struktur, mallar, osv.) 

 Delta i plattformsförvaltning genom SM3-modellen. 

 

Säkerställer bra koppling till hela Vsaa, IT-stöd och annat genom att: 

 Ha en översikt på inkomna förbättringsförslag och vidarebefordra dessa till rätt 

förbättringsledare som remiss. 

 Bistå redaktörer på supportfunktioner och verksamhetsgrenar med stöd angående 

redigering/editering. 
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Kapitelägare  

- ytterst ansvarig för kapitlets innehåll och utveckling (t.ex. Projekt Hus, Projekt V&A, 

Produktion A&B, Inköp). 

Säkerställer att kapitlets innehåll:  

 Leder till förutsägbar leverans av produkter som möter kundernas behov. 

För kapitlen Ledning, Medarbetare, Inköp, EA-manual och ”Om Vsaa” gäller att 

tjänster/beslut ska möta verksamhetens behov. 

 Stödjer uppfyllelse av Skanskas mål och strategier och leder till bättre volym, lönsamhet, 

arbetsmiljö och miljö. 

 Beskrivs på ett tydligt och användarvänligt sätt.  

 Inkluderar faktainnehåll (från faktaägarna) så att kapitlet möter lagar, standarder, egna krav 

och övriga krav 

 Är samordnat med andra kapitel och avsnitt så att så mycket innehåll som möjligt är 

gemensamt. 

 

Säkerställer ständig förbättring genom att: 

 Rollen som förbättringsledare är tillsatt och att denne  

– Är medveten om sitt ansvar och sina uppgifter  

– Är införstådd i de olika processerna och organisationen för förbättringsarbetet  

– Har tillräckligt med tid, kunskap och befogenheter för att utföra sina uppgifter. 

 Arbetssätt diskuteras, beslutas och följs upp i verksamhetsgrenens ledningsgrupp genom 

att vara en återkommande punkt på mötesagendan. 

 Håller minst ett möte per halvår med förbättringsledaren och identifierar och prioriterar 

förbättringsbehov. Mötena planeras så att bra underlag finns till årlig översyn och till Vsaa-

möte inför ledningens genomgång. 

 Verksamheten har tillräckligt med vilja och resurser för att användarna ska involvera sig i 

utveckling, tillämpning och uppföljning av arbetssätt. 

 

Säkerställer bra koppling till hela Vsaa, IT-stöd och annat genom att: 

 Själv, eller genom Förbättringsledare, samverka med andra kapitelägare, faktaägare, 

förbättringsledare, koordinator, BSM/BSO inom IT-förvaltning, osv.  

 Medverka vid Vsaa-möten som Koordinator bjuder in till. Under vissa tidsperioder kan 

utvalda kapitelägare behöva vara permanenta medlemmar i gruppen för Kapitel Projekt.  
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Faktaägare  

- Övergripande ansvar för faktaområdet (t.ex. Arbetsmiljö, Juridik, IT, Miljö). 

Säkerställer att faktaområdet:  

 är korrekt beskrivet i linje med Skanskas mål och strategier. 

 uppfyller lagar, standarder och övriga krav. 

 beskrivs på ett användarvänligt sätt.  

 är väl integrerat i ledningssystemet och möter behov av tydlighet, detaljrikedom, 

användarvänlighet och koppling till andra områden (viktigast i projekt- och 

produktionskapitel). 

 

Säkerställer ständig förbättring genom att: 

 Rollen som förbättringsledare är tillsatt och att denne  

– Är medveten om sitt ansvar och sina uppgifter  

– Är införstådd i de olika processerna och organisationen för förbättringsarbetet  

– Har tillräckligt med tid, kunskap och befogenheter för att utföra sina uppgifter. 

 Arbetssätt diskuteras, beslutas och följs upp i supportfunktionens/supportområdets 

ledningsgrupp genom att vara en återkommande punkt på mötesagendan. 

 Håller minst ett möte per halvår med förbättringsledaren och identifierar och prioriterar 

förbättringsbehov. Mötena planeras så att bra underlag finns till årlig översyn och till Vsaa-

möte inför ledningens genomgång. 

 Verksamheten har tillräckligt med vilja och resurser för att experter och användare ska 

involvera sig i utveckling, tillämpning och uppföljning av arbetssätt. 

 

Säkerställer bra koppling till hela Vsaa, IT-stöd och annat genom att: 

 Själv, eller genom förbättringsledare, samverka med andra kapitelägare, faktaägare, 

förbättringsledare, koordinator, BSM/BSO inom IT-förvaltning, osv.  

 Medverka vid Vsaa-möten som koordinator bjuder in till. Under vissa tidsperioder kan 

utvalda faktaägare behöva vara permanenta medlemmar i gruppen för Kapitel Projekt.  
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Förbättringsledare  

- Övergripande operativt ansvar för underhåll och förbättring av ett kapitel eller 

faktaområde (t.ex. Projekt Hus, Inköp, Projekt Stomsystem, Miljö, Juridik). 

Säkerställer att kapitlet underhålls genom att: 

 Avstämning med koordinator minst en gång på hösten inför årlig översyn. Samla in och 

sammanställa input från den egna organisationen (support eller verksamhetsgren) för detta 

syfte. Denna input avser internrevisioner, förbättringsförslag samt övriga 

förbättringsinitiativ och diskuteras med kapitelägare innan om så behövs.  

− Förbättringsledare som inte deltar i årlig översyn har egen avstämning med 

koordinator en gång varje höst. 

 Delta i årlig översyn: 

− Förbättringsledare som deltar i Kapitel Projektgrupp (se gruppbeskrivning) genom 

närvaro på samtliga kvartalsmöten Q1-Q4 (se processen för Årlig Översyn).   

− Förbättringsledare som inte är deltar i Kapitel Projektgrupp deltar vid behov eller 

inbjudan.  

 Koordinerar och samordnar årlig översyn inom den egna organisationen om affärsenheten 

är inblandad i denna.  

 Initierar, koordinerar och leder minst ett internt Vsaa-möte per år inom sin egen 

affärsenhet i samspråk med kapitelägare.  

 Har befogenhet att redigera inom det ”egna” kapitlet efter godkännande av administratör 

eller koordinator. 

 Deltar i årligt förbättringsledarmöte.  

 Säkerställer att det finns personer med ansvar för specifikt innehåll (dokument, mall, 

hjälpmedel etc.) i det egna kapitlet i Vsaa. Ser till att dessa personer är införstådda i sitt 

ansvar och sina arbetsuppgifter. 

Säkerställer att kapitlet ständigt förbättras genom att: 

 Löpande identifiera områden för förbättring. 

 Säkerställer att förbättringsförslag är genomarbetade och förankrade genom att använda 

Checklista förbättring av Vsaa innan förslaget skickas vidare till koordinator 

 Tillsammans med kapitelägare/faktaägare lyssna av och uppmuntra användarnas 

synpunkter och behov, samt övriga Kapitelägares och Faktaägares behov och synpunkter. 

Beaktar input från internrevisioner, DNV-revisioner, samt andra uppföljningar av resultat 

och arbetssätt. 

 Vid oklarheter angående vilka som är berörda i en specifik fråga/förbättringsförslag förs 

dialog med kapitelägare/faktaägare eller koordinator. 

Förbättringsledaren ska även: 

 Ha god kännedom om den verksamhet och de processer som det specifika 

kapitlet/faktaområdet innefattar. 

 Ha god kännedom om förbättringsledning och ledningssystem. 

 Ha genomgått utbildning i förbättringsledning 
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Kapitel Projektgrupp 

- syfte är att fungera som ett forum för ständig förbättring av kapitel Projekt Hus samt 

V&A. Gruppen ska säkerställa ett, utifrån strategi och krav, korrekt innehåll i kapitlen 

och prioritera/styra förbättringsåtgärder. 

Gruppens mål: 

 Samarbeta med berörda supportfunktioner och verksamhetsgrenar för att säkerställa att 

innehållet i kapitel Projekt Hus och V&A är uppdaterat och riktigt samt att arbetssätt 

är förankrade och används ute i verksamheten. 
 

Gruppens arbetsuppgifter: 

 Definiera, samordna och prioritera förändrings- och förbättringsinitiativ inom Kapitel 

Projekt Hus och V&A. Detta utifrån input från affärsplaner, externa och interna 

revisioner, nulägesgrupper (V&A), förbättringsgrupper (Hus) samt övriga 

förbättringsförslag från användare. 

 Kontinuerligt diskutera och besluta om aktuella förbättringsförslag. 

 Förändrings- och förbättringsförslag skall kommuniceras till samt förankras hos 

användarna under hela implementeringsfasen. 

 I frågor där gruppens medlemmar ej har tillräcklig kunskap för att fatta beslut bör 

personer med kunskap inom det specifika området bjudas in till diskussion. 

 Vid förbättringar som påverkar affärsenheter som inte finns representerade i gruppen 

ska berörda bjudas in till diskussion. 

 Delta i samtliga kvartalsmöten inom den årliga översynen. 

 

Gruppens mandat 

 Gruppens medlemmar har mandat att besluta om förändringar och förbättringar av 

kapitel Projekt Hus och V&A. Synpunkter från övriga berörda bör beaktas vid 

beslutsfattandet. 

 Koordinator har mandat att vid meningsskiljaktigheter ta frågan/förslaget vidare till 

ledningens representant. 

 

 

Medlemmar: koordinator, förbättringsledare Hus och V&A, anbudsrep, projekteringsrep. 

(Teknik), produktionsrep., förbättringsledare Inköp, förbättringsledare Arbetsmiljö, 

förbättringsledare Miljö  

 

Övriga bjuds in vid behov. 
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Bilaga D – Översikt förvaltningsarbete samt process för Årlig 

Översyn 
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Bilaga E – Process för förbättringsförslag
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Bilaga F – Checklista 

Koordinator för Vsaa använder denna checklista för att säkerställa att förbättringsförslag är 

genomarbetade och förankrade (se övergripande arbetssätt nedan). Omfattande förslag 

hanteras mer formellt än små förslag. Detta bedöms i dialog mellan koordinator och den 

Förbättringsledare som ger förslaget.  

 

 
 

Förbättringsledarens beskrivning Kommentar av  
Koordinator 

1. Beskrivning av förändringen (ange vad som läggs till, tas bort, förändras)  

 

2. Förväntad nytta och kostnad (t.ex. måluppfyllelse, lägre kostnad, användarvänlighet, lagkrav)  

 

3. Beställare, om annan än Kapitelägaren/Faktaägaren   

 

4a. Användare som berörs av förändringen, hur många de är och hur ofta   

 

4b. Förankring som skett med användarna (tex genom referensgrupp)  

 

4c. Planerad utrullning till användarna (grov tidplan och form)  

 

5a. Andra kapitel, arbetssätt, checklistor som berörs (tex flera projekt-/produktionskapitel)  

 

5b. Förankring med motsvarande Förbättringsledare/Kapitelägare/Faktaägare  

 

6a. IT-verktyg som påverkas  

 

6b. Förankring med motsvarande BSM och Utvecklingsrådet  

 

Slutkommentar av Koordinator/Ansvarig/Kapitel Projektgrupp Datum/Sign: 

 

Godkänns eftersom… 

Förslaget är bra, men bör omarbetas  eftersom… 
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Bilaga G – Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

För personer inblandade i arbetet kring Vsaa 2.0 

 

Introduktion: Beskrivning av oss, vad vi gör, varför vi valt att kontakta personen i fråga och 

hur vi tänker använda informationen. Informera om anonymitet och erbjud personen att ta del 

av slutrapporten. 

 

 Berätta om din roll på Skanska 

 På vilket sätt kommer du i kontakt med vårt sätt att arbeta? 

o Utvecklingsprojektet Vsaa 2.0? Hur är du involverad i eller berörs av projektet? 

 Vad är din spontana åsikt om Vsaa? (användarvänlighet, sökbarhet, utveckling/förbättring) 

 Medarbetarundersökningar som vi kommit i kontakt med visar på att det finns en önskan om 

förbättring, att systemet har stor förbättringspotential. Vad är din åsikt kring detta?  

 Vad är din åsikt om organisationen kring Vsaa, dvs. den som avser förvalta systemet? 

 Hur upplever du att organisationen kring Vsaa uppfattas? (Benämningar, dess arbete) 

 Vad tycker du om systemet med kapitelägare och förbättringsledare? 

o Vad fungerar bra? 

o Vad fungerar dåligt? 

 Hur ser förvaltningsorganisationens arbetsprocess ut enligt dig? 

o Ansvarsfördelning inom processen? 

o På vilket sätt tar ni emot spontana förbättringsförslag? 

o Hur hanterar ni spontana förbättringsförslag som kommer in? 

 Hur tycker du att arbetsprocessen för förvaltningen av systemet bör se ut?  

 Vad tror du krävs för att Vsaa ska vara ett ”levande”, dvs. ett ständigt uppdaterat och aktuellt, 

system? 

 Målet med detta förbättringsarbete är att uppnå ett system som ständigt förbättras. Vad innebär 

ständiga förbättringar för dig? 

 Hur får man förvaltningen av Vsaa att vara ett prioriterat område, att det verkligen avsätts tid 

för dessa arbetsuppgifter?  

 Anser du att Vsaa är ett av Skanskas sätt att jobba med erfarenhetsåterföring och 

kunskapsspridning? 

o Om ja, utveckla gärna 

 Vad innebär processorientering för dig? 

o Är Skanska Sverige processorienterade?  

 


