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SAMMANFATTNING 

Världen och samhället utvecklas snabbare än någonsin och organisationer behöver utvecklas i 

samma snabba takt för att vara konkurrenskraftiga. Med syfte att bedriva framgångsrikt 

utvecklings- och förbättringsarbete är förhållningssätt enligt Offensiv kvalitetsutveckling att 

föredra.  I en optimal verksamhet kan tänkas att både tid och förutsättningar för att 

strukturerat bedriva Offensiv kvalitetsutveckling prioriteras högt. När författarna började ana 

att verkligen inte ser ut så intresserade de sig för att studera ämnet ur ett chefsperspektiv. Syftet 

med studien är således att undersöka tillämpningen av Offensiv kvalitetsutveckling, redogöra 

för chefers kvalitets- och förbättringsarbete samt ge generella förbättringsförslag till chefer och 

organisationer som vill utvecklas mot ett förhållningssätt i linje med Offensiv 

kvalitetsutveckling. Studiens teoretiska referensram baseras på fyra fundamentala perspektiv: 

Chefens roll och ansvar, Offensiv kvalitetsutveckling, Struktur och ledning, Arbetssätt och 

verktyg samt Förbättringsarbete. Datainsamling har gjorts genom en kvalitativ metod där 

personliga semistrukturerade intervjuer har genomförts med 12 chefer från olika branscher, 

organisationsstorlekar och varierande erfarenhet. Studien fastslår att Offensiv 

kvalitetsutveckling inte är vedertaget. Författarna kan dock konstatera att chefernas 

förhållningssätt till kvalitetsutveckling varierar och att några av cheferna besitter kunskap inom 

området, utan att de själva definierar det som offensiv kvalitetsutveckling. Något som verkar 

vara vanligt är att kvalitetsarbetet utgår från att kvalitet är något som i efterhand kan justeras, 

istället för att aktivt arbete förebyggande. En generell slutsats är dock att det i samtliga 

organisationer ändå förekommer enskilda värderingar, arbetssätt och verktyg som går att 

relatera till offensiv kvalitetsutveckling. Vidare konstaterar studien att cheferna anser att 

förbättringsarbete är viktig, att de ser det som en del av sitt ansvarsområde samt att de anser att 

de har bra förutsättningar för att bedriva förbättringsarbete. Resultatet visar däremot att enbart 

ett fåtal av cheferna arbetar strukturerat samt att det finns en generell förbättringspotential att 

gå från Adhoc till ett mer strukturerat arbetssätt. Studien indikerar också att det är svårt för 

cheferna att prioritera förbättringsarbete, vilket fastslås relateras till framförallt två faktorer: 

Den komplexa chefsrollen och ledningens förhållningssätt. Utifrån slutsatserna konstateras två 

olika perspektiv intressanta att framhäva och således även ge förbättringsförslag utifrån. Dels 

vad högsta ledningen kan göra på organisationsnivå för att skapa förutsättningar för Offensiv 

kvalitetsutveckling samt vad cheferna själva kan göra. Förbättringsförslagen presenteras i det 

sista avsnittet utifrån hörnstensmodellen och berör både värderingar, arbetssätt och verktyg. 
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FÖRORD 

Vi vill börja med att tacka alla trevliga och hjälpsamma cheferna som varit med och bidragit 

med sitt perspektiv på kvalitets- och förbättringsarbete. Studien hade inte varit möjligt utan 

dem och vi är tacksamma för att de så frikostigt delat med sig av insikter, erfarenheter, 

förutsättningar och åsikter. Utan deras uppriktighet och engagemang hade studien stannat vid 

antaganden och en obesvarad nyfikenhet. I gengäld hoppas vi att resultatet av studien kan ge 

inspiration till utveckling inom strukturerat kvalitets- och förbättringsarbete.  

Vi vill tacka Sandra Jonsson på BillerudKorsnäs som ställt upp som vår handledare. Som 

genom sin akademiska erfarenhet i kombination med arbetslivserfarenhet och positivitet har 

gett oss värdefull feedback samt skapat energi och trygghet under arbetets gång.  

Vid Uppsala Universitet vill vi visa uppskattning till flera personer som varit viktiga. Först ett 

tack till vår lärare Annica Henningsson som genom positivt engagemang uppmuntrade oss att 

satsa på vår idé. Vi riktar även ett tack till ämnesgranskare Pierre Thorell för stödet under 

processens gång. Avslutningsvis vill vi tacka examinator Klas Palm för en positiv inställning 

till en annan utförandeform för examensarbetet än det generella upplägget för programmet. 

Vidare vill också visa tacksamhet till familj och vänner som hjälpt oss under arbetets gång, 

bland annat med att förmedla kontakt med chefer samt stöttat oss när det behövts.   

Slutligen måste vi även nämna att studien är resultatet av ett tätt samarbete mellan två 

distansstudenter som hållit ihop via Messenger sen första kursen i årskurs 1. Vi är båda väldigt 

tacksamma att vi fann varandra. Första riktiga mötet öga mot öga skedde i maj 2019, då de 

sista delarna bearbetades i examensarbetet. Vi skålade med bubbel och konstaterade att vi 

lämnar tre givande år och tusentals Messenger-konversationer bakom oss samt att vi är väldigt 

stolta över vårat examensarbete.   

 

Karlstad, maj 2019 

Therese Norborg 

 

Göteborg, maj 2019 

Linn Henegård 
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1. INTRODUKTION 

1.1 Inledning 

Världen och samhället utvecklas snabbare än någonsin och organisationer behöver utvecklas i 

samma snabba takt för att vara konkurrenskraftiga. Under 1980-talet ägnade företagsledare inom 

japanska exportföretag ett så stort fokus kring kvalitetsfrågor att de slog ut hela industrigrenar i 

USA (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 19). Genom att utgå från kundernas behov och systematiskt 

arbeta med kvalitetsfrågor i alla led av produkt- och processutvecklingen lyckades de stärka 

marknadspositioner, sänka de interna kostnaderna och öka sin produktionshastighet. 

Framgångarna tvingade västvärlden att vidta drastiska åtgärder och tankar på att etablera system 

för rutiner, ansvarsfördelning och andra viktiga frågor kopplade till kvalitetsarbetet uppkom.  

För att lyckas är det viktigt att en organisation har en kraftfull och välförankrad verksamhetsidé, 

strategi och vision. Det antas vara en grundförutsättning för att hela organisationen ska kunna 

verka i samma riktning (Isaksson, 2016a, s. 31ff). Ett ledningssystem samordnar verktyg, 

principer och arbetssätt som används för att leda organisationen i önskad riktning. Ett 

ledningssystem tillämpas för att styra och organisera resurser och arbete mot uppsatta mål. 

Genom strukturen möjliggörs effektivitet, minskade onödiga kostnader, nöjdare kunder, 

marknadsfördelar och säkerställning av att lagkrav följs. Ett integrerat ledningssystem innebär 

att organisationen enbart använder ett ledningssystem för att minska komplexitet och kostnader. 

Det innebär att flera olika dimensioner sätts i ihop i ett gemensamt ledningssystem. 

Offensiv kvalitetsutveckling kan ses som grunden till ett ledningssystem, vilket ger värderingar, 

arbetssätt och verktyg med målet att skapa ökad extern kundtillfredsställelse med lägre 

resursåtgång (Isaksson, 2016a, s. 5). Enligt Bergman och Klefsjö (2012, s. 57ff) har 

organisationer mycket att vinna på att arbeta med Offensiv kvalitetsutveckling, både utifrån 

kund- och lönsamhetsperspektiv (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 57ff). Vid tillämpning av 

Offensiv kvalitetsutveckling är kvalitetsfrågorna integrerade i hur verksamheten styrs (Bergman 

& Klefsjö, s. 38) vilket utgör ett ramverk för att aktivt arbeta med ett strategiskt och systematiskt 

förbättringsarbete. Med syfte att samverka mot högre kundtillfredsställelse med mindre 

resursåtgång tillämpas värderingar, arbetssätt och verktyg. En förutsättning för att en 

organisation ska lyckas med offensiv kvalitetsutveckling är ledningens fullständiga engagemang 

med syfte att skapa en kultur och värderingar som innebär att alla i organisationen kontinuerligt 

strävar efter att förebygga, förändra och förbättra. Bergman och Klefsjö (2012, s. 38) har skapat 

Hörnstensmodellen för att framhäva de viktigaste värderingarna. Modellen består av 

samverkande aktiviteter som tillsammans med lämpliga verktyg och konkreta arbetssätt utgör en 

helhet inom offensiv kvalitetsutveckling. Organisationer bör befästa dem i sin 

organisationskultur. Hörnstensmodellen består av värderingarna: Sätt kunden i centrum, Basera 

beslut på fakta, Arbeta med processer, Arbeta med ständiga förbättringar och Skapa 

förutsättningar för delaktighet.  

Även om delarna inom Offensiv kvalitetsutveckling har visat sig vara framgångsrika bör ändå 

det faktum att varje organisation är unik och präglas av den bransch de är verksamma i belysas. 

Författarna har således intresserat sig för att intervjua flertalet chefer för att förstå hur vedertagna 

värderingarna, arbetssätten och verktygen inom Offensiv Kvalitetsutveckling är samt vilka 

generella förutsättningar och utmaningar som går att identifiera.   
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1.2 Problembeskrivning   

I en optimal verksamhet kan tänkas att både tid och förutsättningar för att 

strukturerat bedriva Offensiv kvalitetsutveckling prioriteras högt. Som konstaterats tidigare är 

Offensiv kvalitetsutveckling en framgångsfaktor för att bedriva ett strategiskt och strukturerat 

förbättringsarbete, både utifrån ett kund- och lönsamhetsperspektiv (Bergman & Klefsjö, 2012, 

s. 57ff). Teoretiskt är det möjligt, men när författarna kontaktade flertalet organisationer för att 

fråga om de vill ha hjälp att bedriva ett strukturerat förbättringsprojekt visade sig verkligheten 

vara en annan. Flera chefer beskrev att det varken fanns tid eller resurser att bedriva 

förbättringsarbete. Där och då väcktes tanken till studien och viljan att förstå hur vedertaget 

offensiv kvalitetsutveckling är, hur kvalitets- och förbättringsarbete genomförs i verkligheten 

samt hur chefernas förutsättningar ser ut.  

Författarna misstänkte bland annat att cheferna, av olika anledningar, tvingas bortprioritera 

strategiskt förbättringsarbete till förmån för andra arbetsuppgifter. De flesta organisationer 

verkar i en omvärld som präglas av snabba förändringar och chefer verkar ofta under hög 

press med många olika ansvarsområden både operativt och strategiskt (Forslund, 2013, s. 270-

271). Det kan tänkas finnas utmaningar kring chefernas förutsättningar att bedriva ett strukturerat 

förbättringsarbete. Genom att intervjua chefer med en varierande bakgrund och från olika 

branscher antas en generell förståelse för kvalitets- och förbättringsarbete ur ett chefsperspektiv 

kunna kartläggas.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka tillämpningen av Offensiv kvalitetsutveckling, redogöra för 

chefers kvalitets- och förbättringsarbete samt ge generella förbättringsförslag till chefer och 

organisationer som vill utvecklas inom området. 

För att nå syftet används följande frågeställningar: 

• I vilken utsträckning arbetar cheferna enligt Offensiv kvalitetsutveckling? 

• Hur arbetar chefer med förbättringar och hur ser deras förutsättningar ur för att bedriva 

förbättringsarbete? 

• Vilka arbetssätt och verktyg använder cheferna i sitt kvalitet- och förbättringsarbete? 

1.4 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till att uppfylla syftet och omfattar således enbart frågeställningar och 

ämnen som relaterar till offensiv kvalitetsutveckling och förbättringsarbete. Andra 

problemområden eller infallsvinklar som lyfts fram av cheferna beaktas inte i studien.  Eftersom 

det är chefernas syn och förutsättningar som kartlagts har inte heller åsikter från individer med 

andra roller inom de deltagande organisationerna studerats.  

Specifika slutsatser och rekommendationer för varje deltagande organisation presenteras inte i 

studien. Kartläggningen och rekommendationerna är på en generell nivå med syfte att ge 

inspiration till vidare arbete för intresserade organisationer. Studien omfattar inte heller en 

jämförelse mellan olika branscher, organisationsstorlekar eller chefernas generella erfarenheter. 

Parametrarna har enbart används i urvalet för att säkerställa en spridning och överförbarhet. 

Vidare kommer materialet från intervjuerna endast användas för studien och rapporten, efter 

avslutad forskning kommer intervjumaterialet raderas.  
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2. TEORI 

2.1 Den teoretiska bakgrunden 

Studiens teoretiska referensram baseras på fyra fundamentala perspektiv: Chefens roll och 

ansvar, Offensiv kvalitetsutveckling, Struktur och ledning, Arbetssätt och verktyg samt 

Förbättringsarbete. Det är infallsvinklar som belyser problembakgrunden, möjliggör 

kartläggning av studiens frågeställningar samt skapar kunskapsunderlag till de 

förbättringsförslag som slutligen presenteras. Författarnas ambition med den teoretiska bakgrund 

är bred och med tanke på att det handlar om en komplex chefsroll i kombination med en önskvärd 

filosofi som bör genomsyra organisations alla skikt är det många perspektiv som lyfts fram. 

Komplexiteten bakom chefsrollen, organisationskulturen samt chefens förutsättningar 

presenteras under Chefens roll och ansvar. Under Offensiv kvalitetsutveckling beskrivs 

grunderna och rekommendationerna kring kvalitet och kvalitetsutveckling med avstamp i 

hörnstensmodellen. Eftersom det är viktigt att kvalitetsfrågorna får en central roll i 

organisationsstyrningen beskrivs ledningens möjligheter genom bland annat ledningssystem och 

målstyrning under Struktur och ledning. Vidare beskrivs Arbetssätt och verktyg som är utvalda 

av författarna för att de anses lämpliga för att konkretisera tillämpningen av värderingarna i 

Offensiv kvalitetsutveckling. Det innebär att teorier relaterat till ISO-standard, processledning, 

processkartläggning, processfokusering, systemanalys, statistisk processtyrning, Six Sigma, 

PDSA och Lean presenteras. Under Förbättringsarbete lyfts teorier som relaterar till vikten av 

att kontinuerligt förebygga, förändra och förbättra. Vilket innebär att kultur, förbättringskunskap, 

förbättringsprocess, förändringsprocess, lärande organisation och innovationsförmåga beskrivs. 

Slutligen presenteras Tidigare forskning i ämnet, det är forskning kopplat till tillämpning av 

Offensiv kvalitetsutveckling, chefers förutsättningar och Lean som konkret arbetssätt som lyfts 

fram. 

2.1.1 Chefens roll och ansvar 

Det finns många perspektiv kring chefsrollen och ledarskapet att lyfta fram som kan tänkas 

bekräfta att det inte är helt enkelt att vara chef och prioritera vad tiden ska läggas på. Grafström, 

Jonsson, Stig och Strannegårds (2017, s. 385ff) diskuterar kring föreställningar av ledarskapet 

och beskriver att det är svårt att definiera och avgränsa ledarskapets roll i en organisation samt 

att det med chefsrollen förmodas följa höga förväntningar och krav på vad som ska 

åstadkommas. Att chefernas vardag är komplex framhäver även Tengblad (2012) tillsamman 

med ett stort antal forskare som skildrar skillnaderna mellan teori och praktik samt svårigheterna 

att avgöra vad chefer och ledare egentligen använder sin tid till.  Dessutom har förflyttningen av 

personalarbetet från HR till linjechefer varit en trend sedan tidigt 90-tal, vilket gör att 

arbetsuppgifter så som rekrytering, dialog med fackförbund, organisationsförändringar samt 

kompetensutveckling i allt större utsträckning numera också genomförs av cheferna (Lindeberg 

& Månsson, 2017, s. 8ff). 

Chefers prioritering  

Institutet för kvalitetsutveckling (2018, s. 23ff) beskriver att chefer ofta vill prioritera uppgifter 

och beslut som stödjer kunden och den långsiktiga utvecklingen men allt för ofta hindras av 

ekonomiska kortsiktiga realiteter. De indikerar också att det kan vara svårt för ledningen att 

fokusera på strategiskt kvalitetsarbete. En brist i uppfattning och förväntning på kvalitetsarbete 

kan till exempel ses som ett problem och att det är lätt att ledningen prioriterar andra 

förhållningssätt vid styrning och effektivisering. Chefernas tempo är ofta högt och de arbetar 

överlag mycket. I chefsrollen ingår ett ständigt flöde av inkommande ärenden i form av frågor 
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av information, råd, stöd och beslut från under-, över- och sidoordnade personer samt externa 

personer så som till exempel kunder, leverantörer, säljare och revisorer.  

Bergman och Klefsjö (2012, s. 38) menar att en organisation som förändrar och förbättrar ofta 

är framgångsrik. Parallellt med alla andra uppdrag har chefen och ledarskapet en central roll i 

alla varianter av förändringar och utvecklingsarbete som ska bedrivas och ledas (Svenningsson 

& Sörgärde, 2016, s. 21). Prioritering blir således viktigt, det är dock inte självklart vad som är 

viktigast när akuta händelser ställs i relation till vad som egentligen långsiktigt är bäst för 

organisationen. Chefer tenderar dessutom att prioritera de uppgifter som någon pressar på, till 

exempel en överordnad chef eller viktig kund och det är troligt att chefen ignorerar eller skjuter 

fram mer svårdefinierade problem, som kanske egentligen är de som är viktigast. 

Överhuvudtaget tenderar chefer hamna i ett läge där de inte hinner med att planera för framtiden, 

utan bara har tid att agera på händelser som redan skett. Något som ofta används för att illustrera 

förhållningssättet är beskrivningen av chefen som en brandsläckare, det vill säga någon som 

springer runt och släcker bränder för att lösa de problem som uppstår (Forslund, 2013, s. 270-

271). 

Organisationskultur 

Organisationskultur kan ses som ett överordnat begrepp som beskriver kulturella och 

symboliska företeelser, så som informella handlingsmönster, normsystem eller sociala mönster 

(Alvesson, 2015, s. 10-11). Även om kulturaspekten är komplex är den viktig att förstå och 

användas på ett meningsfullt sätt (Alvesson, 2015, s. 7). Även Norberg (2017) beskriver 

komplexiteten och framhäver att kultur handlar om de oskrivna lagarna, det vill säga de 

informella och det symboliska och att det är kulturen som skapar det sociala kittet.  

Även sambanden mellan ledarskap och kultur är komplext (Alvesson, 2015, s. 135). Tydligt är 

dock att ledarskapet är en kultur-påverkande aktivitet. Även om det nödvändigtvis inte innebär 

att ledarskapet skapar eller förändrar kulturen, så är ledarskapet en kulturell yttring som påverkar 

andra kulturella yttringar. Alvesson (2015, s. 137-138) fastslår att det dessutom är troligt att 

kulturen i stor utsträckning präglar ledarskapet samt att ledarskapet sedan appellerar till 

medarbetarnas inre. Visionerna, instruktionerna, förslagen, målen, det vill säga sättet bilden av 

organisationen byggs upp måste upplevas som legitima och meningsfulla samt att ledarens 

handlingar måste finstämmas enligt de kulturella normer och ramar som gäller. Det finns en bred 

spridning av föreställningar kring möjligheterna att styra en organisationskultur, det vill säga 

huruvida ledningen och cheferna kan utöva ett starkt och systematiskt inflytande över 

medarbetarnas värderingar, föreställningar och innebörder och på det sättet förändra kulturen. 

(Alvesson & Svenningsson, 2014, s. 65) För att sammanfatta spridningen används tre 

huvudsakliga uppfattningar: 

1. Högsta ledningen kan under vissa villkor med hjälp av tillräckliga färdigheter och 

resurser förändra organisationskulturen 

2. Det är ytterst besvärligt att förändra en organisationskultur eftersom den påverkas av en 

mängd olika värderingar, meningsskapande grupper och djupstrukturer som inte är lätta 

att påverka och människor reagerar inte på något förutsebart sätt. Ledningen kan 

således antas utöva ett måttligt inflytande  

3. Kulturen är utom all kontroll eftersom människorna själva skapar mening i sina 

arbetserfarenheter utifrån sina egna förutsättningar. Försök att utöva inflytande kommer 

få begränsad inverkan. 

Alvesson och Svenningsson (2014, s. 68ff) diskuterar således kring möjligheten för ledningen 

och chefer att påverka organisationskulturen och beskriver bland annat att det är besvärligt att 
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systematiskt förändra en organisationskultur. Något som dock Ogbonna och Wilkinson (2003) 

betonar är att chefer bedöms vara nyckelpersoner eftersom deras värderingar och föreställningar 

antas påverka vad som sker i organisationen och att eventuell kulturell förändring kräver att 

kollektivet är mottagligt med hjälp av chefernas stöttning. Det kan också konstateras vara högst 

aktuellt att lyfta fram organisationskulturens inverkan vid kvalitetsarbete. Bergman och Klefsjö 

(2012, s. 38) beskriver bland annat att många organisationer aktivt har valt att integrera 

kvalitetsperspektivet i verksamheten och på det sättet möjliggörs att synsättet genomsyrar 

organisationskulturen. Offensiv kvalitetsutveckling kan med fördel ses som en helhet som 

innefattar både värderingar, arbetssätt och verktyg. För att lyckas krävs en organisationskultur 

som bygger på ledningens helhjärtade engagemang, där rätt förutsättningar skapas och där 

ledningen föregår med gott exempel. Om ledningens handlingar inte visar att kvalitet är minst 

lika viktigt som till exempel direkta kostnader eller leveranstider kommer inte heller 

medarbetarna göra det, menar Bergman och Klefsjö (2012, s. 39).  

Förändringsmotstånd ur ett kulturellt perspektiv handlar om att personer motsätter sig en 

förändring för att de tycker att det strider mot rådande värderingar (Svenningsson & Sörgärde, 

2016, s. 193). För att motverka den typen av motstånd lyfts vikten av ett symbolistiskt ledarskap, 

vilket innebär att ledningen ska föregå med gott exempel i förändringen samt utveckla en tydlig 

kommunikation i syfte att påverka medarbetarnas tankesätt i rätt riktning. Bergman och Klefsjö 

(2012, s. 50) är tydliga i resonemanget kring ledarskapets påverkan på kulturen och framhäver 

bland annat: “Det kan inte nog understrykas hur viktigt ett starkt och engagerat ledarskap är för 

att åstadkomma en kultur för offensiv kvalitetsutveckling, liksom för allt förändringsarbete 

överhuvudtaget”. 

2.1.2 Offensiv Kvalitetsutveckling 

Kvalitet 

Kvalitet definieras enligt Bergman och Klefsjö (2012, s. 24) som förmågan att tillfredsställa och 

helst överträffa, kundens behov och förväntningar. Historiskt ansågs kontroll vara en lösning för 

att uppnå kvalitet, men enligt Isaksson (2014, s. 24) är kontroll bara en stödprocess i arbetet med 

att uppnå kvalitet. Enligt Isaksson (2014, s. 25) innebär kvalitet ett fokus på kundens perspektiv. 

Det är viktigt att se kvalitet från flera perspektiv och dimensioner.  

Inom ramen för kvalitetsteknik diskuteras Garvins fem olika perspektiv av kvalitetsbegreppet: 

Det transcendenta, Det produktbaserade, Det användarbaserad, Det produktionsbaserade och Det 

värdebaserade (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 25). Det transcendenta perspektivet grundar sig i 

Platons syn på skönhet, att skönhet ligger i betraktarens öga. Det produktbaserade innebär istället 

att kvalitet faktisk kan mätas på produkten med hjälp av förutbestämda mått och egenskaper. De 

som förespråkar det användarbaserade perspektivet menar istället att kvalitet avgörs av kunden 

och att fokus ligger på att uppnå kundernas krav. Det produktionsbaserade perspektivet är 

kopplat till förmågan att uppnå krav inom produktionen och fokuserar på teknik, vilket i 

förlängningen minskar kostnaderna eftersom det går att eliminera obrukbara delar. Enligt det 

värdebaserade synsättet ses kvalitet som en relation mellan produkten och priset, priset bör vara 

högre om en produkt har de önskade egenskaperna. Garvins egna slutsats av diskussionen kring 

de fem perspektiven är att en organisation inte endast kan fokusera på en av definitionerna av 

kvalitet, olika definitioner behövs inom olika delar av organisationen. 

Offensiv kvalitetsutveckling  

Begreppet Offensiv kvalitetsutveckling har sitt ursprung i den engelska benämningen Total 

Quality Management, TQM. Vilket i grunden handlar om en ledningsfilosofi där kunden sätts i 

fokus med syfte att göra verksamheten så effektiv som möjlig (Isaksson, 2016a, s. 45). TQM kan 
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beskrivas som ett ledningssystem som består av tre delar som är beroende av varandra: 

värderingar, arbetssätt och verktyg (Fredriksson & Isaksson, 2016, s. 3). Offensiv 

kvalitetsutveckling är ett helhetsbegrepp som innebär ett ständigt förbättrings- och 

utvecklingsarbete där man stävar efter att uppfylla och helst överträffa kundernas behov och 

förväntningar till lägsta möjliga kostnad. Det handlar om att aktivt förebygga, förändra och 

förbättra (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 38ff). Grunderna inom offensiv kvalitetsutveckling 

utgörs av att kvalitetsfrågorna är integrerat i verksamheten och det bygger på ett ramverk av 

värderingar, arbetssätt och verktyg som samverkar mot högre kundtillfredsställelse med mindre 

resursåtgång (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 38). En förutsättning för att lyckas med offensiv 

kvalitetsutveckling är ledningens fullständiga engagemang, vilket sedan ligger till grund för ett 

ständigt pågående arbete med att aktivt förebygga och förändra inom organisationen. 

Organisationer har mycket att vinna på att arbeta med offensiv kvalitetsutveckling, både utifrån 

kund- och lönsamhetsperspektiv (Bergman & Klefsjö, 21012, s. 57ff).  

 

Hörnstensmodellen 

Bergman och Klefsjö (2012, s. 38) har skapat Hörnstensmodellen för att betona de viktigaste 

värderingarna inom offensiv kvalitetsutveckling. Modellen består av samverkande aktiviteter 

som sedan tillsammans med lämpliga verktyg och konkreta arbetssätt utgör en helhet. För att 

lyckas bör värderingarna genomsyra organisationskulturen. Hörnstensmodellen består av 

värderingarna: Sätt kunden i centrum, Basera beslut på fakta, Arbeta med processer, Arbeta med 

ständiga förbättringar, Skapa förutsättningar för delaktighet samt Utveckla ett engagerat 

ledarskap.  

 

 

Figur 1: Hörnstensmodellen, bild lånad av Bergman & Klefsjö (2012, s. 38) 

Sätta kunden i centrum relaterar till det faktum att kvalitet ofta uppfattas olika beroende på 

individens behov och förväntningar (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 40). En organisation som avser 

att upprätthålla hög kvalitet behöver identifiera vilka kunderna är och vilka behov som finns. 

Genom att identifiera kundbehovet skapas förutsättningar till att optimera arbetssätt för att 

tillmötesgå kundens förväntningar.  

Att basera beslut på fakta innebär framförallt att motverka så att slumpfaktorer inte får en 

avgörande betydelse vid beslutsfattande, utan snarare säkerställa väl underbyggda beslut 

(Bergman & Klefsjö, 2012, s. 42). Det gäller att samla in, strukturera och analysera olika typer 

av information samt också förstå variation och orsaker. För att tillmötesgå kundens förväntningar 
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är det viktigt att arbetet härleder till relevant fakta. Utifrån exempelvis kundundersökningar kan 

organisationen få input till förbättring. Prioritering av de förbättringsförslag som framkommer 

bör beslutas utifrån relevans av fakta och betydelsegrad.  

Arbeta med processer förespråkar ett systematiskt systemtänk där organisationens olika delar 

betraktas som processer där sammanhängande aktiviteter utförs återkommande (Bergman & 

Klefsjö, 2012, s. 44).   Processen ska tillfredsställa kunderna med det som produceras och 

samtidigt använda så lite resurser som möjligt.  

Arbeta med ständiga förbättringar innebär att ständigt försöka förbättra kvaliteten på de 

produkter eller tjänster som erbjuds samt på verksamhetens processer (Bergman & Klefsjö, 2012, 

s. 46-48). Metoder som rekommenderas är Förbättringscykeln med faserna planera, gör, studera 

och lär samt det japanska begreppet Kaizen som belyser vikten av ett systematiskt arbete för att 

åstadkomma ständiga förbättringar. 

Skapa förutsättningar för delaktighet framhäver vikten av att underlätta för alla medarbetare att 

vara delaktiga och möjligheten att få påverka beslut och delta i förbättringsarbete (Bergman & 

Klefsjö, 2012, s. 48-49). Synsättet bygger på en positiv människosyn och tron att genom rätt 

förutsättningar kommer medarbetarna vilja engagera sig. Detsamma gäller andra 

samarbetspartner.  

Utveckla ett engagerat ledarskap understryker att ett starkt och engagerat ledarskap är 

fundamentalt för att skapa en kultur för offensiv kvalitetsutveckling. Det engagerade ledarskapet 

bör vila på en egen övertygelse om att offensiv kvalitetsutveckling är avgörande för 

organisationens utveckling (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 50). Förutsättningar för övertygelsen 

kan skapas genom egen kunskap och insikt samt en synlighet och tydlighet i organisationen, men 

kan aldrig byggas på enbart någon annans övertygelse. Bergman och Klefsjö (2012, s. 50) 

framhäver också att det är viktigt att chefer på alla nivåer är trovärdiga, tydliga och skickliga i 

sin kommunikation samt att de fungerar som föredöme.                 

2.1.3 Struktur och Ledning 

En viktig uppgift för högsta ledningen är att skapa en gemensam framtidsbild i form av en vision. 

Visionen bör sedan brytas ned tillsammans med medarbetarna till långsiktiga och kortsiktiga mål 

och kompletteras med strategier. Det är viktigt att kvalitetsfrågorna får en central roll i det 

arbetet. Organisationens uttalade värderingar kring kvalitet ska vara en del i strategiprocessen 

(Bergman & Klefsjö, 2012, s. 434). 

Ledningssystem 

Ett ledningssystem består av en samordning av de verktyg, principer och arbetssätt som 

ledningen använder sig av för att leda organisationen mot ett visst mål (Bergman & Klefsjö, 

2012, s. 422). Ledningssystemet hjälper till att planera och organisera de resurser organisationen 

har samt det arbete som krävs för att nå uppsatta mål. Genom att strukturera arbetet inom 

organisationen kan den bli mer effektiv, minska onödiga kostnader, få nöjdare kunder, erhålla 

marknadsfördelar och säkerställa att lagkrav följs. Ett sätt att strukturera ledningssystemen är 

genom att kategorisera de ingående arbetssätten och verktygen som behövs för att stötta arbetet 

med värderingar. Offensiv kvalitetsutveckling kan ses som ett ledningssystem bestående av 

värderingar, arbetssätt och verktyg med målet att skapa ökad extern kundtillfredsställelse med 

lägre resursåtgång (Isaksson, 2016a, s. 5).  

Genom ett integrerat ledningssystem kan en organisation sammanställa olika ledningssystem 

som rör verksamheten, exempelvis kvalitetsledningssystem och miljöledningssystem, till ett och 
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samma ledningssystem för att minska komplexitet och kostnader (Jørgensen, Remmen & 

Mellado, 2006) Med ett integrerat ledningssystem behöver organisationen bara förhållas sig till 

en bedömning, onödig överlappning elimineras, det finns en konsekvens inom krav, resurserna 

optimeras, underhållet av ledningssystemet minskas och det skapas ett bättre beslutsfattande. 

PAV-modellen 

Ett sätt att kartlägga ledningssystemet är genom PAV- modellen som utgörs av Principer, 

Arbetssätt och Verktyg. Värderingarna som utgör hörnstenarna i hörnstensmodellen blir således 

till de principer organisationen utgår från när de specificerar arbetssätt och verktyg. Principerna 

från hörnstensmodellen bör enligt (Isaksson, 2016a, s. 6) dock kompletteras beroende på 

organisationens syfte med förbättringsarbeten.  

 

Figur 2: Beskrivning av PAV, som består av värderingar, arbetssätt och verktyg. 

Bild lånad av Bergman och Klefsjö (2012, s. 436) 

Kvalitetsledningssystem 

Med hjälp av ett kvalitetsledningssystem kan en organisation leda och styra verksamhetens 

aktiviteter för att nå önskat resultat. I stora drag handlar det om att strukturera de processer, 

resurser och dokumenterad information som krävs för att nå satta kvalitetsmål (SIS, 2016, s.10-

11). Tanken är inte att ett kvalitetsledningssystem ska leda till omfattande byråkrati, onödiga 

dokument, skapa en ekonomisk börda eller påverka flexibiliteten. Systemet ska snarare skapa 

grundförutsättningar för att löpande kunna förbättra organisationens övergripande prestandan 

och möjliggöra en hållbar utveckling. Det skapar ett mer systematiskt angreppssätt för att nå 

uppsatta mål. Själva kvalitetsledningssystemet i sig leder inte till förbättring av arbetsförfaranden 

eller kvaliteten, men strukturen möjliggör förbättringsarbete.  

ISO 9001 är en standard som stödjer upprättandet av ett kvalitetsledningssystem. Standarden 

beskrivs mer ingående under avsnittet Arbetssätt och verktyg. Något som Swedish standard 

institute (2016, s. 13) framhäver är vikten av att se upp för standardlösningar, arbetet med 

kvalitetsledningssystem bör anpassas till organisationens behov och vilka krav som är lämpliga. 

Alla organisationer har redan ett visst sätt eller system att bedriva verksamheten och det bör vara 

grunden när ett kvalitetsledningssystem byggs upp. Avsikten är inte att tvinga på organisationen 

något helt nytt, men genom att formalisera och synliggöra viktiga aspekter av strukturerat 

kvalitetsarbete.          
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Målstyrning 

En organisations mål ska omfatta huvud- och delmål för att uppnå organisationens vision och 

verksamhetsidén. Huvudmålen är ofta strategiska och delmålen operativt kopplade till hur 

organisationens struktureras. Målen bör ha tidsramar och formuleras oftast både som kortsiktiga 

och långsiktiga (Grafström et al., 2017, s. 198ff). När en organisation ska sätta mål är det av 

fördel att utgå från modellen SMART, som står för att målen ska vara Specifika, Mätbara, 

Accepterade, Realistiska och Tidsatta (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 439). Specifika innebär 

betonar vad som ska uppnås, Mätbart innebär att målet med fördel kan innehålla siffror så att det 

går att jämföra och mäta, Accepterat innebär att det ska vara accepterat för den som ska utför 

arbetet mot målet, Realistiskt beskriver att målet måste gå att genomföra i praktiken och Tidsatta 

innebär att det finns ett slutdatum för målsättningen. Förståelse och delaktighet är viktigt ur flera 

olika aspekter, Förståelsestyrning kontra Ansvarsstyrning synliggör kontrasterna. Genom en 

styrmodell som fokuserar på Förståelsestyrning kan en kultur skapas där medarbetarna är aktiva 

och där de känner att de kan påverka och att ledningen har förtroende för var och en 

(Abrahamsson et al., 2016). 

Ett sätt att arbeta med mål är genom att tillämpa ett balanserat styrkort. Det balanserade 

styrkortet kan beaktas både som ett sätt att förbättra och som ett sätt att strukturera mätningar. 

Det balanserade styrkortet skapar en styrmodell som inte bara fokuserar på det ekonomiska 

perspektivet. Målstyrningen kompletteras med kundperspektiv, processperspektiv och 

medarbetarperspektiv (Tonnquist, 2014, s. 361). Det finansiella perspektivet kan ses som det 

klassiska bottom line vilket är det som är kvar när alla andra kostnader dragits bort, det avspeglar 

således det som varit. Genom att mäta kundtillfredsställelse och processernas produktivitet kan 

organisationen istället mäta nuläget. För att möjliggöra att mäta var organisationen är påväg i 

framtiden menar Ljungberg och Larsson (2012, s. 460) att det även är en god idé att lägga till ett 

utvecklingsperspektiv i det balanserade styrkortet.  

2.1.4 Arbetssätt & verktyg 

Bergman och Klefsjö (2012, s. 423) beskriver att det som karaktäriserar Offensiv 

kvalitetsutveckling är kulturen, de värderingar den bygger på samt systemsynen. Enskilda 

arbetssätt och verktyg i sig kan egentligen inte betecknas som offensiv kvalitetsutveckling. Värt 

att poängtera är också det faktum att det behövs många arbetssätt, stöttande av lämpliga verktyg 

för att stödja värderingarna i hörnstensmodellen. De arbetssätt och verktyg som följer är utvalda 

av författarna för att de anses vara lämpliga att tillämpa utifrån studiens syfte. 

ISO-standard 

International Standardization Organisation, ISO, är en internationell organisation som 

producerar standarder som säkerställer att material, produkter och processer uppfyller sitt syfte 

(ISO, 2019). Det finns flertalet serier inom ISO som rör bland annat Kvalitetsledningssystem, 

Miljöledningssystem och Arbetsmiljöledningssystem. I Sverige är det Svenska Institutet för 

standarder, SIS, som ansvarar för standardserien och det är de som ser till att de ges ut och blir 

översatta till svenska. ISO är en överenskommelse över goda standarder som finns för att 

säkerställa att en organisation fortlöpande kan leverera produkter som tillfredsställer kundernas 

behov och förväntningar, oavsett verksamhetsområde, storlek eller ägarstruktur (SIS, 2019b). 

Det är frivilligt för organisationer att bli certifierade. Om de vill certifieras är de krav som anges 

i standarderna ett måste.  

Det finns flertalet olika standarder och ledningssystem inom ISO och de delas upp efter olika 

serier. Serien 9000 beskriver kvalitetsledningssystem som baseras på ledningens och 

organisationens engagemang, de sju ledningsprinciperna, en processorienterad struktur, 
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fokuserar på ständiga förbättringar samt en omvärldsanalys och riskhantering. Att skapa en 

systematik och införa ett kvalitetsledningssystem med stöd från standarden kan göras på många 

olika sätt och fullföljas till olika nivåer. SIS (2016, s. 150) rekommenderar att införandet görs i 

sju steg: 

1. Engagera högsta ledningen fullständigt 

2. Fastställa huvudprocesser och den samverkan som krävs för att uppfylla kvalitetsmålen 

3. Inför och styr kvalitetsledningssystemet och dess processer (med metoder för 

processtyrning) 

4. Bygg upp det ISO 9001-baserade kvalitetsledningssystemet 

5. Inför det kompletta systemet, utbilda personalen och verifiera att processen fungerar på 

rätt sätt 

6. Styr och kontrollera kvalitetsledningssystemet 

7. Låt tredjepartscerifiera kvalitetsledningssystemet om det är nödvändigt. Ett alternativ kan 

vara att utförda en egen förklaring om överensstämmelse.    

Processledning och Processkartläggning  

Ett sätt att strukturerat säkerställa intressentvärdet är att utveckla en processyn, det hjälper till att 

maximera värdet och minimera kostnaderna. Processledning ingår som en viktig del inom 

förbättringskunskap och kvalitetsutveckling (Isaksson, 2016a, s. 4-7). Processledningen är ett 

arbetssätt för förbättring för både den operativa och strategiska nivån. Grundläggande för att 

kunna mäta sina processer är att organisationen studerar och diskuterar generella mått och 

mätsystem. Processledning innebär att organisationen identifierar sina processer och utser 

personer med processansvar. Det finns enligt Bergman och Klefsjö (2012, s. 463) vissa principer 

som sammanfattar processledning: De ska Organisera för förbättringar genom att identifiera 

sina processer och utse personer mer särskilt förbättringsansvar t.ex. processägare, processledare 

och kompetenshöjare. Det ska också Förstå processen genom att definiera gränssnitt, undersöka 

vilka som är kunder och leverantörer samt dokumentera arbetsflödet. Vidare ska de Observera 

processen genom att bestämma olika mätpunkter och utföra regelbundna mätningar. Slutligen 

ska de även Förbättra processen kontinuerligt genom att analysera och använda informationen 

från mätningarna för att förbättra processen. 

Det är vanligt att organisationer säger sig ha har kartlagda processer när de i själva verket endast 

har kartlagt olika flöden (Isaksson, 2016a, s.11). Det beror på att process-begreppet är ett positivt 

laddat ord som organisationer därför vill påstå sig använda, men i verkligheten krävs mycket 

arbete, kunskap och färdigheter för att nå riktig framgång. Det finns många definitioner av 

begreppet process. Enligt Bergman och Klefsjö (2012, s. 457) är en process ett nätverk av 

aktiviteter som upprepas i tiden, vars syfte är att skapa värde åt extern eller intern kund. Genom 

att kartlägga processer kan organisationen eliminera onödiga administrativa rutiner, få bort icke 

värdeskapande eller repeterbara aktiviteter, minimera ledtid och för att införa en standardisering 

av arbetsmoment och aktiviteter. Isaksson (2016b, s. 11) menar att allt värdeskapande sker i 

processer och han definierar processer som ett nätverk av aktiviteter som återkommande, med 

hjälp av resurser, omvandlar input till output för intressenter. Genom att visualisera, styra och 

förbättra processerna kan organisationen uppnå bättre resultat.  

Processledning kan se som ett arbetssätt att kartlägga och förbättra processerna (Bergman & 

Klefsjö, 2012, s. 462). Det finns inte enbart ett rätt sätt vid kategorisering av processer, det är 

snarare enligt Isaksson (2016a, s. 14) viktigare att organisationer är tydliga med egna definitioner 

och begränsar antalet kategorier. Att dela in processer efter funktion är ett sätt att kartlägga och 

då delas de in bland annat i huvudprocesser, stödprocesser, ledningsprocesser. Det är viktigt att 
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visa processens gränssnitt eftersom oklarheter både kan skapa konflikter och försämra kvaliteten 

(Isaksson, 2016a, s. 16ff). Det är även viktigt att kartlägga processens input, output, resurser, 

intressenter och kunder. 

Om organisationer förstår och hanterar samverkande processer som ett system bidrar det till att 

den blir effektiv och framgångsrik i att uppnå avsedda resultat. Angreppsättet gör att 

organisationen lättare kan styra förhållanden och beroenden mellan processerna i systemet så att 

organisationens övergripande prestanda kan förbättras (SIS, 2016, s.24). För att förstå en 

organisation som helhet och i sitt sammanhang är en Processbaserad systemmodell lämplig att 

tillämpas. Den utgår från en generell processmall med huvudprocesser, ledningsprocesser, 

stödprocesser, resurser, input, drivers, output och outcome samt kompletteras med intressenter 

och konkurrenter (Isaksson, 2016b).   

 

 

 Figur 3: En processbaserad systemmodell lånad av Isaksson (Isaksson, 2016b) 

Processfokusering 

Rentzhog (1996, s. 159) framhäver tre olika angreppsätt som kan användas för att öka graden av 

processorientering inom organisationer:  

1. Att skapa en ledningsstruktur som är mer processorienterad 

2. Att förbättra processernas prestanda 

3. Att göra medarbetare mer processorienterade i sitt dagliga arbete 

De tre olika strategierna har olika syften, men samtliga innebär de en förändring inom 

organisationen. Den första strategin ses som en bra strategi för att öka processfokus inom 

organisationen. Isaksson (2016b, s.92) menar dock att initiativet helst ska komma från ledningen 

själva och kan därför innebär en svårighet för personer som innehar andra roller som vill förbättra 

processfokus. Genom att förbättra processens prestanda bör intresset för processer öka intresset 

för både ledning och medarbetare, men det finns svårigheter att härleda hur mycket av 

förbättringen som faktiskt har med processförbättringen att göra. Vidare menar Isaksson (2016b, 

s. 92) att det finns svårigheter att inte inkludera ledningen då förändrade arbetssätt från 

ledningens sida kan ses som ett försök att gå förbi den hierarkiska beslutsordningen. I det tredje 

förslaget av Rentzhog (1996, s. 159) utbildas medarbetarna att praktiskt träna på att kartlägga 

processer för att skapa en ökad medvetenhet. Isaksson (2016b, s. 92) lyfter dock att ledningens 

engagemang är en förutsättning även för det tredje tillvägagångssättet eftersom ett litet 

ledningsfokus sänker motivationen och drivkrafterna bland medarbetarna. 
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Systemanalys  

En viktig anledning till att undersöka och studera processer inom organisationen är för att 

säkerställa kund- och intressentnöjdhet (Isaksson, 2018, s. 111). För att undersöka om det 

föreligger anledning att genomföra ett förändringsprojekt kan modellen Systemanalys användas 

(Isaksson, s. 110). I analysen utgår organisationen från en viss nummerordning på olika element 

inom en process eller för organisationen. Modellen och nummerordningen presenteras i figur 4 

nedan. Genom systemanalysen kan förbättringspotential utifrån de olika perspektiven fångas 

upp, men den kan även användas för att kartlägga kvalitetsnyckeltal, som enligt Isaksson (2018, 

s. 20) borde utgöra en viktig del i de ekonomiska nyckeltalen. Ett skäl till att analysera processen 

utifrån de olika processdimensionerna i systemanalysen är att de inte går att sättas samman, det 

är svår att exempelvis översätta miljöpåverkan, kvalitetsvariationer och kostnader till ett och 

samma ekonomiska nyckeltal. Genom att likställa de olika nyckeltalen kan ett angreppsätt för 

förbättring användas på alla områden, oavsett vilken dimension förbättringspotentialen befinner 

sig i. Det är det som kallas för kvalitetsutveckling. 

 

 Figur 4: Modell för systemanalys 

I de olika elementen bör följande undersökas: 

1. Outcome - Intressenter och de processdimensioner som är aktuella  

2. Outcome - Konkurrenter och konkurrenstryck  

3. Output – Nuläget och preliminär förbättringspotential  

4. External drivers – Externa drivkrafter   

5. Internal Drivers – Interna drivkrafter som relaterar till Management  

6. External resources – Faktorer beroende på land, bransch, läge etc.  

7. Process performance – output related to sub-processes  

8. Resources – 10M, kritiska M och prestanda i förhållande till krav 

 9. Input – Hur påverkar input / output? 

Statistisk processtyrning  

Att mäta processer för att förstå dess variation är en viktig del inom kvalitetsutveckling 

(Isaksson, 2016a, s. 8). Statistisk processtyrning är ett arbetssätt inom Offensiv 

kvalitetsutveckling som innebär att mäta och analysera processens utfall för att förstå vad som 

bidrar till variation (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 223ff). Med variation menas att resultatet från 

processen skiljer sig. Inom tillverkningsprocessen kan det till exempel bero på dåligt kalibrerade 

mätinstrument eller varierande temperatur. I en tjänsteprocess kan variationen bero på brister i 

rutiner, individuella olikheter, kompetens eller liknande. Vid statistisk processtyrning 
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eftersträvas att skapa och bibehålla en stabil process med liten variation, även kallad en process 

i statistisk jämnvikt. Det kräver ett kontinuerligt bevaknings- och förbättringsarbete. Genom att 

mäta processen över tid med hjälp av nyckeltal skapas förutsättningar för ständiga förbättringar.  

När variationer och orsaker analyseras är det viktigt att särskilja på Urskiljbara orsaker och 

Slumpmässiga orsaker. Det är de urskiljbara orsakerna som är intressanta att fokusera på och 

försöka eliminera, det är de som skapar den största variationen, som sker kontinuerligt och som 

påverkar processen negativt. Om man istället agerar på slumpmässiga orsaker finns det en risk 

att ett system som egentligen är stabilt störs.  Det är inte alltid lätt att särskilja typ av variation, 

det finns ingen tydlig gränslinje men genom kontinuerlig mätning och analys kan systematik 

särskiljas. Statistisk processtyrning är ett bra verktyg för att stödja principen Basera beslut på 

fakta. Syftet med statistisk processtyrning är att garantera intressentvärde genom att maximera 

processvärdet och minimera kostnaderna (Isaksson, 2016a, s. 7). 

Six sigma   

Six Sigma är ett ramverk och arbetssätt för att strukturerat tillämpa statistisk processtyrning. 

Sigma betyder standardavvikelse och begreppet används för att beskriva spridningsmåttet av 

standardavvikelser i aktuell process, det vill säga spridningen kring medelvärdet. Six Sigma 

fokuserar på att minska avvikelser och variation. I Six Sigma genomförs problemlösningen 

strukturerat med hjälp av DMAIC, som innebär strukturerat arbete genom faser där problemet 

definieras, mäts, analyseras, förbättras och övervakas (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 54).  Det 

finns olika nivåer att tillämpa Six Sigma på och organisationer kan använda Six Sigma på olika 

sätt beroende av behov. Det tre huvudtillvägagångssätt är antingen som en övergripande strategi 

som genomsyrar hela organisationen, som ett förbättringsprojekt i en del av organisationen eller 

genom att enbart använda de verktyg som passar (Magnusson, Kroslid, Bergman, Häyhänen & 

Mills., 2003, s. 75ff). En anledning till att arbetssättet anses vara så framgångsrikt är att det är 

strukturerat och systematiskt, utnyttjar många effektiva verktyg samt att det stödjer alla 

värderingar i Hörnstensmodellen (Bergman och Klefsjö., 2012, s. 423-424).      

PDSA-cykeln 

Det finns flertalet arbetssätt för att arbeta med hörnstenen ständiga förbättringar. PDSA-cykeln 

är ett vedertaget arbetssätt för att skapa gemensam struktur för att fokusera på att kontinuerlig 

förbättring av en process eller produkt. PDSA-cykeln ger stöd för att systematiskt analysera och 

bearbeta problem i stegen Plan, Do, Study and Act (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 228ff).  Arbetet 

enligt metoden är cyklist och öppnar upp för lärdomar och reflektioner som tas med vidare.  

 

 

Figur 5:Egengjord PDSA-cykel baserat på Bergman och Klefsjö (2012, s. 228) 
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PDSA-cykeln går i linje med kvalitetsutvecklingens synsätt att problem ska angripas på ett 

systematiskt sätt (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 228). I första fasen Plan identifieras ett potentiellt 

förbättringsförslag. I fasen bryts stora problem ned till mindre delar. Eftersom alla beslut om 

förändringar bör grundas i hörnstenen basera beslut på fakta kan ett orsak-verkan-diagram 

användas för att identifiera grundorsaker till variation. FMEA är ett annat användbart verktyg 

för att identifiera och kategorisera riskerna (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 228-229). Nästa steg i 

cykeln är Do. Fasen innebär att förbättringspotentialen är undersökt och åtgärderna 

implementeras (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 229). När åtgärden är utförd följer Study. Fasen har 

som syfte att kontrollera om genomförda åtgärderna lett till avsedd förbättring och ökat 

kvalitetsnivån. I den fjärde och sista fasen Act utgår man från det som framkom i föregående fas 

och korrigerar sådant som eventuellt inte blev perfekt från början. Arbetssättet gör att 

organisationen kan ta lärdom från varje införande och säkerställa att inte samma misstag begås 

ingen.  

Lean  

Enligt Bergman och Klefsjö (2012, s. 600) kan Lean ses som ett gott exempel på hur Offensiv 

kvalitetsutveckling kan tillämpas. Lean har sitt ursprung i den japanska biltillverkaren Toyotas 

företagsfilosofi som under åttiotalet utmärkte sig för sin höga kvalitet och effektivitet i 

produktionen (Liker, 2009, s. 20). Toyota har en lång historia där fokus på kvalitet med hjälp av 

värderingar, principer, arbetssätt och verktyg går i linje med offensiv kvalitetsutveckling 

(Bergman & Klefsjö, 2009, s. 599). Det kan förklara varför den japanska biltillverkaren näst 

intill utkonkurrerade andra aktörer på marknaden. Liker (2009, s. 57ff) har sammanfattat 14 

principer bakom den framgångsrika filosofin, vilket idag är beståndsdelarna i Lean. Lean är inte 

bara är en uppsättning verktyg, det är ett förfinat system där alla delar samverkar till en helhet. 

Lean bör ses som ett system och en kultur som ger medarbetarna verktyg att ständigt förbättra 

sitt arbete. Tillämpningen utgår från huvudområdena: Långsiktigt tänkande, Rätt process ger rätt 

resultat, Tillföra organisationen värde genom att utveckla personal och samarbetspartners samt 

Ständigt sökande av grundorsaker till problem driver på lärandet inom organisationen (Liker, s. 

61ff).  

I det traditionella arbetet med att förbättra processer ligger fokus på att förbättra och effektivisera 

i de enskilda stegen. Genom Lean skapas en kundfokuserad utgångspunkt där onödiga aktiviteter 

istället elimineras (Liker, 2009, s. 52-53). Principerna inom Lean handlar om att genom filosofin 

och kulturen minimera slöseri och icke värdeskapande aktiviteter inom företagets processer 

(Bergman & Klefsjö, 2012, s. 588). Slöseri definierar det som inte skapar något värde för kunden. 

Principerna kan därför användas i arbete med värdeflödesanalyser. Genom att kartlägga och 

eliminera de aktiviteter som inte tillför något värde i processen kommer den totala ledtiden att 

öka samt processens totala värdehöjande arbete öka (Liker, 2009, s. 53). De olika principerna är 

indelade i åtta olika områden: Överproduktion, Väntan, Onödiga transporter, Inkorrekta 

processer, Onödiga lager, Onödiga rörelser/förflyttningar, Defekter samt Outnyttjad kreativitet 

hos medarbetarna 

I ett värdeskapande flöde har icke värdeskapande aktiviteter elimineras och det finns endast den 

fysiska eller informationstekniska omvandlingen av en produkt, tjänst eller handling till 

någonting som kunden vill ha (Liker, 2009, s. 53ff). En värdeflödesanalys är ett verktyg där alla 

aktiviteter kartläggs i ett flöde för att identifiera de delar av processen som inte tillför något värde 

för slutkunden. För att kunna veta vilka aktiviteter som är icke värdeskapande eller 

värdeskapande kan de tidigare nämnda åtta principerna från Lean användas. Genom att eliminera 

de icke värdeskapande aktiviteterna blir flödet mer effektivt, når högre kvalitet och det blir 
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enklare att identifiera fel och brister eftersom problem kommer märkas av direkt. Ett mätetal 

som kan användas för att mäta effektiviteten är Flödeseffektivitet som enligt Bergman och 

Klefsjö (2012, s. 588) är den sammanlagda tiden för alla värdeskapande aktiviteter i värdeflödet 

i relation till den totala genomloppstiden.  

2.1.5 Förbättringsarbete 

Kontinuerligt förbättringsarbete blir allt viktigare inom organisationer. Strävan efter att hela 

tiden utveckla verksamheten mot att bli effektivare är idag en förutsättning för att möta 

konkurrens i de flesta branscher. Det blir således viktigt att arbeta med ständig förbättring för att 

nå långsiktiga och hållbara mål (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 407). Strategier för att arbeta med 

ständiga förbättringar är inte endast en fråga för ledningen utan måsta appliceras i hela 

verksamheten. En organisation med en kultur och värderingar som kontinuerligt förebygger, 

förändrar och förbättrar är ofta framgångsrik på flera olika plan. För att lyckas gäller det att skapa 

en helhet där värderingar, verktyg och arbetssätt samverkar (Bergman & Klefsjö, s. 38). 

Ledningen bör ihop med medarbetarna utarbeta strategier för att arbeta med ständig förbättring 

och säkerställa att det genomsyra hela verksamheten. Det är också viktigt att ge medarbetare 

förutsättningar för att utvecklas och att utforma organisationen så att ständiga förbättringar kan 

genomföras (Bergman & Klefsjö, s. 410-411). Tankesättet i förbättringsarbetet bör vara att aktivt 

leta efter nya tillvägagångsätt som skapar ett mervärde för processens output och som samtidigt 

kräver mindre resursåtgång (Bergman & Klefsjö, 2012 s 46) 

Förbättringskunskap 

Begreppet Förbättringskunskap har sitt ursprung i Demings (1993) syn på ledarskap som utgörs 

av 14 punkter som anses ha en generell tillämpning i alla branscher. Förbättringskunskap 

definierar viktig kunskap som behövs för att åstadkomma en organisation som ständigt 

utvecklas. Enligt Deming (1993) är det systemtänkande, kunskap om variation, 

kunskapsbildning och psykologi som är viktigt. Det anses dock inte vara nödvändigt att besitta 

omfattande kunskap inom alla fyra områdena, men desto viktigare med förståelse för hur de 

samverkar. Genom kunskap om Systemtänk skapas förståelse för helheten och vilka 

komponenter som är viktiga, gränserna att förhålla sig till samt människorna i systemet. Det är 

ledningens uppgift att skapa systemets mål och möjliggöra samverkan mot uppsatt mål. Kunskap 

om Variation är viktig för att undvika att inte reagera på slumpmässiga orsaker utan fokuserar 

på att upptäcka urskiljbara orsaker. Variationen behöver beaktas och således blir ämnet statik 

viktigt i ledarskapet. Kunskapsbildning synliggör vikten av rätt planering utifrån förståelsen för 

vilka konsekvenser som följer av olika handlingsalternativ. För att skapa en bild av framtiden 

och utvecklingsbehov krävs kännedom om nuläget och historien samt en teori om hur det 

historiska är kopplat till framtida beteenden. Genom den kunskapen kan prognoser om framtiden 

skapas. Kunskap om Psykologi behövs för att förstå vad som motiverar människor och samspelet 

mellan dem.  Genom kunskapen möjliggörs även förståelse för människors beteenden och hur 

olika människor lär sig.    

Förändringsprocess i åtta steg   

Den strategi som fått störst genomslagskraft är John Kotters åttastegsstrategi som syftar till att 

stödja vid förändringsarbete (Svenningsson & Sörgärde, 2016). Modellen har som syfte att 

förebygga konsekvenser av vanliga problem som ofta uppstår under en förändringsprocess. 

Genom att följa stegen kan vanliga misstag undvikas. Isaksson (2016b, s. 111) menar att den 

viktigaste aspekten för att lyckas är att vinna både hjärta och hjärna från nyckelpersoner, logiska 

argument räcker inte för att lyckas utan de behöver också engageras känslomässigt. De åtta 

stegen är: 
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1. Etablera en känsla av angelägenhet 

2. Skapa en styrande koalition 

3. Utveckla en vision & strategi 

4. Kommunicera förändringsvisionen 

5. Ge befogenheter för medarbetare att handla 

6. Framhåll snabba framsteg 

7. Konsolidera framsteg och producera fler förändringar 

8. Förändra nya arbetssätt och förändringar i organisationskulturen 

Generell förbättringsprocess  

Svenningsson och Sörgärde (2016, s. 119) framhäver att ett förändringsarbete bör kunna 

förutspås, vilket möjliggör att det även kan planeras.  Ett förbättringsarbete bör ses som en 

process inom ramen för ett systemsynsätt med fokus på ledningsdriven förändring. De 

organisatoriska delarna som har förändringspotential bör var och ett ses som ett som ska styras 

och kontrolleras. Svenningsson och Sörgärde (2016, s. 139) menar vidare att processynen 

innebär ett helhetsfokus där alla delar inom förloppet är inkluderade, från start till mottagande 

och resultat.  Perspektivet lyfter att ett förändringsarbete är något ständigt pågående inom 

organisationer eftersom människor tolkar och omtolkar planer och idéer. De menar vidare att 

Kotter anser att det är det ett kritiskt moment att lyckas få tillräckligt med intresse inom 

organisationen. I figur 6 nedan presenteras Isakssons (2016b, s. 112) sammanställning av en 

generell förbättringsprocess som baserats på Kotters åtta-stegs process för att skapa förbättring. 

 

 

Figur 6: Generell förbättringsprocess Figuren visar en generell 

förbättringsprocess skapad av Isaksson (2016b) baserart på Kotters (1996) åtta-stegs process 

för förbättringar.  
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Lärande organisation  

Ständiga förbättringar har också en stark koppling till lärande. Bergman och Klefsjö (2012, s. 

414) betonar att för att ständiga förbättringar ska bli en del av organisationen krävs en Lärande 

organisation. Granberg och Ohlsson (2018, s. 55ff) beskriver att begreppet har vuxit fram i takt 

med organisationsutvecklingen. Lärande organisation är inte en organisationsmodell utan 

snarare ett systemteoretiskt tänkande där individen, gruppen och organisationen utgör system 

där lärandets processer betonas. Dialog, systemtänk, looptänkande och sociala och strukturella 

perspektiv utgör grunden. Även Sveningsson och Sörgärde (2015, s. 89) framhäver att det är 

viktigt i samband med en organisationsutveckling att se människor som lärande och aktiva 

istället för passiva mottagare av information. En lärande organisation är duktiga på systematisk 

problemlösning, experimentera med nya tankar, dra lärdomar från egna och andras erfarenheter, 

historik och topprestationer samt sprida kunskap inom organisationen. 

Innovationsförmåga 

Ytterligare perspektiv inom förbättrings- och utvecklingsarbete är organisationens 

innovationsförmåga. Swedish standards institute (2019) bekräftar att organisationer ständigt 

behöver förbättras och utvecklas på grund av bland annat ökande krav från kunder och andra 

intressenter, den pågående digitaliseringen och ökade hållbarhetskrav. Vidare beskriver de att 

det ofta saknas arbetssätt och förmågor för att lyckas med arbetet och framhäver vikten av ett 

helhetsgrepp kring organisationens innovationsförmåga. Efter tio års internationellt samarbete 

kommer ytterligare en ISO standard publiceras under 2019. Den ger vägledning kring 

systematisk innovationsförmåga genom ledarskap, kultur, processer, mätetal, användarinsikter, 

metoder och verktyg, roller, ansvar och resurser. Innovation handlar om att ta hand om kreativa 

idéer och utifrån det skapa affärsmöjligheter eller sätt att organisera en verksamhet för att kunna 

skapa värde på ännu bättre sätt (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 127). Bergman och Klefsjö (2012, 

s. 124-125) relaterar även innovationsförmågan till kvalitetsperspektivet. De beskriver att det 

handlar om att kombinera förståelsen för kundens situation med tekniska möjligheter på ett 

innovativt sätt och att det inte är lätt. De bekräftar således även systemperspektivet.    

2.2 Tidigare forskning 

Det finns mycket forskning som relaterar till olika aspekter av offensiv kvalitetsutveckling 

utifrån chefens perspektiv. De studier som återfinns bekräftar fördelarna med Offensiv 

kvalitetsarbete samt utmaningar kring chefsrollen och förutsättningarna för att bedriva 

utvecklings- och förändringsarbete. Även om de aktuella studierna har bedrivits på olika typer 

av organisationer anser författarna att de är högst aktuella i det generella resonemanget. 

Som generell utgångspunkt används avhandlingen Total quality management - aspects of 

implementation and performance: investigations with a focus on small organisations (Hansson, 

2003). Hansson (2013) har genom två forskningsprojekt med flera ingående studier undersökt 

och beskrivit tillämpning av Offensiv kvalitetsutveckling i mindre organisationer. Det ena 

projektet har fokuserat på kopplingen mellan Offensiv kvalitetsutveckling och lönsamhet och 

det andra projektet behandlar själva implementering och användandet av Offensiv 

kvalitetsutveckling. Resultatet påvisar en bättre lönsamhet än jämförbara 

genomsnittsorganisationer under den studerande tidsperioden. Vidare påvisat resultatet att 

implementeringen och användandet av Offensiv kvalitetsutveckling inte är problemfritt. De 

grundläggande värderingarna som lämpar sig bäst att fokusera på vid införandet på en liten 

organisation är enligt studien: Ledarskap, medarbetarnas delaktighet och kundorientering. 

Medan värderingen som handlar om att skapa en processorientering genomgående visar sig vara 
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problematisk för små organisationer. I studien framgår till exempel att statistikprocesstyrning, 

kvalitet- och processkontroller med tillhörande verktyg i slutändan inte tillämpas. 

Organisationerna tenderar istället att välja ett förhållningssätt som fokuserar på att mäta den 

faktiska kundupplevelsen och agera på det. Hansson (2003) föreslår således att Offensiv 

kvalitetsutveckling i mindre organisationer bör anpassas till ett mer kundfokuserat 

förhållningssätt med mindre komplexa verktyg. Även gällande själva organiseringen kring 

kvalitetsutveckling framhäver Hansson (2003) vikten av att undvika att skapa komplexa formella 

strukturer utan istället dra nytta av närheten mellan ledningen och medarbetarna och möjliggöra 

den informella delaktigheten. 

I doktorsavhandlingen Under skinnet på förändring: meningssystem, modeller och ledning 

(Hallencreutz, 2012) konstateras att behovet av förändring är större än någonsin och att chefer 

idag ser sin egen bristande förmåga att leda förändrings som det största hindret mot en 

konkurrenskraftig organisation. Som ett konkretare fall kan doktorsavhandlingen Mellanchefer 

som utvecklar Mellanchefer som utvecklar – om förutsättningar för hållbart utvecklingsarbete 

inom vård och omsorg (Larsson, 2008) lyftas fram där hållbart utvecklingsarbete studerats inom 

vård och omsorg. Larsson (2008) för ett resonemang kring chefernas förutsättningar att aktivt 

kunna bedriva hållbart utvecklingsarbete och belyser inledningsvis brister i ledarskapet och 

behov av förnyelse av förändring där fokus under en längre tid legat på ledning, kontroll och 

styrning, och där ledarskapet präglas av att implementera och följa regler, riktlinjer och rutiner.  

Larsson (2008, s.58ff) återberättar att flera forskares beskriver chefens roll som svårmanövrerad, 

med otydliga arbetsuppgifter, stort ansvar och motstridiga krav. Cheferna finns dessutom i en 

hierarkisk politiskt styrd organisation där de kan antas kämpa mellan medarbetarnas 

förväntningar och ledningens krav. Vidare konstaterar Larsson att cheferna traditionellt sett inte 

haft någon större påverkan på ekonomisk planering och strategiska utvecklingsfrågor eftersom 

ansvaret ofta ligger högre upp i organisationen.  

Något som Larsson (2008, s. 216) konstaterar är att cheferna måste arbeta med utvecklingsfrågor 

och operativa frågor parallellt. Vidare framgår det i studien att de operativa frågorna tar för stor 

del av deras arbetsuppgifter och hur nya arbetsuppgifter och ökade krav på chefen försvårade ett 

engagemang i utvecklingsfrågor. På samma sätt konstaterar Hallencreutz (2012, s. 81) att 

förändringsledning är något som cheferna behöver göra parallellt med en uppsjö av andra 

arbetsuppgifter och att de varken har tid, engagemang eller intresse av att lära sig de teoretiska 

modellerna som existerar.  Författarna till studien En mellanchefs roll i ett förändringsarbete: 

En fallstudie om hur ett förändringsarbete påverkar en mellanchef (Fjellborg & Haake, 2018) 

instämmer i resonemanget att chefers roll är komplex och att den största utmaning för cheferna 

är att prioritera. Även Larsson (2008, s. 217) betonar vikten av chefernas egna vilja och intresse 

att bedriva utvecklingsarbete. Cheferna bör ha egna visioner och målsättningar för utvecklingen 

och på det sättet själva se till att skapa utrymme för att kunna prioritera utvecklingsarbete. Vidare 

behöver cheferna besitta förändringskompetens, annars riskerar de operativa arbetsuppgifterna 

ta över och utvecklingsfrågorna får således inte det utrymme som behövs. Larsson (2008) 

framhäver också att samtliga chefer betonar betydelsen av ett aktivt stöd från högre chefer.  

Vidare konstaterar Hallencreutz (2012, s. 53) att det inte verkar finnas någon evidensbaserad 

best practice för att bedriva förändringsarbete och att cheferna inte använder sig av 

förändringsmodeller. Dock visar det sig att organisationer som har kommit överens om ett och 

gemensamt sätt att hantera planerings- och implementationsfasen lyckas bättre med 

genomförandet. Hallencreutz (2012, s. 81) menar dock att det finns mycket att vinna på att 

cheferna börjar använda vedertagna modeller. På det sättet kan de få guidning kring hanteringen 
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av förändring samtidigt som det ger en ökad kunskap kring varför förändringen är nödvändig 

och vad den kommer få för effekt. 

Utifrån det faktum att Lean kan ses som ett konkret sätt att tillämpa Offensiv kvalitetsutveckling 

är Halling och Renströms (2011) studie Lean and the implementation process: managers 

perspective on change intressant för att få insikt i chefers syn på Lean. I studien (Halling & 

Renström, 2011) framgår att högsta ledningens syn på Lean över tid har utvecklats från ett 

verktygsorienterat synsätt till att se det som en komplex helhet som innefattar medarbetarnas 

handlingar och tankesätt. Högsta ledningen beskriver Lean som ett standardiserat verktyg i 

förbättringsarbete, en process för ständig förbättring av effektivitet för att skapa kundvärde. 

Cheferna ser Lean som ett sätt att maximera kundvärdet och medarbetarnas utveckling.  Det 

fastslås även att en underliggande anledning att införa Lean är att skapa konkurrenskraft över tid 

och möjligheten att decentraliserad organisation och samtidigt behålla ständiga förbättringar och 

hög prestanda. Halling och Renström (2011) konstaterar också att organisationer ofta väljer att 

inte kalla koncept de inför för Lean, utan de väljer ett lämpligt namn och utvecklar det som sitt 

egna anpassade system. Även cheferna poängterar att de inte ser implementeringen som en 

implementering av Lean utan snarare att de utvecklar sina arbetssätt.  Chefernas synsätt har också 

utvecklats över tid, från ett gäng verktyg till koncept bestående både av filosofi och verktyg 

(Halling & Renström, 2011).   

Gällande själva implementeringsprocessen av Lean beskriver Halling och Renström (2011) att 

det har handlat mycket om att lära sig efter vägen och våga göra fel. Framgångsfaktorer som 

lyfts fram är att hitta vad som fungerar för aktuell organisation samt att lägga fokus på tankesättet 

och filosofin som önskas etableras. Utifrån det kan sedan lämpliga verktyg lättare väljas. Det går 

i linje med Hanssons (2003) tankar kring införandet av offensiv kvalitetsutveckling som också 

betonar vikten av ledningens engagemang vid införandet av Offensiv kvalitetsutveckling. Även 

Larsson (2008) belyser att cheferna själva menar att delaktighet bland de anställda är viktigt i ett 

hållbart utvecklingsarbete. Cheferna framhäver dock att det inte är en självklarhet att 

medarbetarna vill vara delaktiga, i flera fall har chefer funnit ett motstånd från medarbetarna. 

Studien (Larsson, 2018) visar att förutsättningar för delaktighet måste skapas och att cheferna 

kan bidra till det. Vidare handlar det inte bara om en avgränsad implementeringsperiod som 

sedan är över, det är konstateras snarare vara en kontinuerlig lärprocess. Det går att jämföra med 

Hanssons (2003) tankar kring att implementeringsprocessen av Offensiv kvalitetsutveckling bör 

delas upp i olika mognadsfaser. 
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3. METOD 

3.1 Design av studien  

Författarna har noga designat studien utifrån syfte och frågeställningarna samt vilken metod som 

kan tänkas ge mest användbar data. Larsen (2009, s. 21) beskriver att när en undersökning ska 

göras måste man tänka igenom vad som önskas uppnås och välja metod efter det. Kvantitativ 

data är mätbar och kan kategoriseras så att man kan ange hur många som valt respektive 

svarsalternativ. Kvalitativ data beskrivs som mer mjuk data och handlar om de kvalitativa 

egenskaperna och hur något upplevs. Valet av metod anpassas efter den data som studien ämnar 

redogöra för (Patel & Davidson, 2011, s. 22). 

Med tanke på att studien ämnar redogöra för åsikter från flertalet chefer har en Kvalitativ metod 

använts enligt Patel och Davidsons (2011, s. 82) rekommendationer. Författarnas mål med 

metodvalet är att skapa en bred förståelse för ämnet. Syftet med en kvalitativ intervju är att 

upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheter hos något (Patel & Davidson, 2011, s. 

81). I den här studien handlar iakttagelserna om chefernas syn på kvalitetsutveckling och 

förbättringsarbete.  Författarna insåg att en kvantitativ studie var mindre lämplig eftersom 

information som fås från varje respondent då är begränsad (Larsen, 2009, s. 26). Standardiserade 

frågor med val hade till exempel begränsat möjligheten att fånga in kompletterande aspekter 

eftersom det kan antas att varje chefs situation är unik. Författarna ansåg också att det fanns en 

risk att misstolka informationen och dra felaktiga slutsatser om de till exempel inte kunde ställa 

sina bekräftelsefrågor eller be respondenterna förtydliga. Författarna misstänkte också, i enighet 

med vad Larsen (2009, s. 27) framhäver, att det skulle vara större chans att respondenterna tar 

sig tid att delta om de blir tillfrågade om en personlig intervju. Det faktum att efterarbetet ofta 

blir med tidskrävande och att data är svårare att bearbeta (Larsen, 2009, s.27) var författarna 

medvetna om, men ansåg ändå att det var värt det för att skapa en tillförlitlig studie. Att nå 

förståelse och möjligheten att tolka mönster skapas enligt Patel och Davidsons (2011, s. 24) med 

kvalitativa metoder. Resonemanget är en av de avgörande faktorerna att välja en kvalitativ studie 

som metod.   

3.2 Datainsamlingsmetod  

De vanligaste kvantitativa metoderna är intervjuer och observationer (Patel & Davidson, 2011, 

s. 83). Baserat på syftet med studien fastslog författarna att intervjuer var det mest lämpade sättet 

att samla in data. Observation handlar om att iaktta en situation som är relevant för studien och 

registrera sinnesintryck (Patel & Davidson, 2011, s. 89ff). Med tanke på att författarna vill förstå 

flertalet chefers perspektiv och inom ett relativt brett område ansåg författarna att observationer 

inte var lämpligt som metod. Som metod för att genomföra datainsamling fastslogs personliga 

intervjuer, eftersom det enligt Denscome (2014, s. 267) är en enkel metod att genomföra då 

endast en person behöver ledas genom frågorna till skillnad från exempelvis gruppintervju. En 

annan fördel med personliga intervjuer är att det går att säkerställa att informationen kommer 

från en specifik källa (Denscome, 2014, s. 267). Eftersom syftet med studien är att redogöra för 

chefernas egna perspektiv är en viktig förutsättning att svaren verkligen är kopplade till de 

enskilda cheferna och att de inte påverkats av varandras svar.  

Att intervjuerna genomfördes muntligen går i linje med Denscome (2014, s. 391) åsikt kring att 

möjlighet att läsa mellan raderna på respondenternas tonläge och svar är en stor del i tolkning av 

data i en kvalitativ metod, det gör det möjligt att tolka ordens verkliga betydelse och dolda 
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innebörd. Däremot var Intervjueffekten något som författarna diskuterade innan genomförandet 

eftersom det är en av de mest uppenbara nackdelarna med kvalitativa intervjuer. Begreppet 

innebär att intervjuaren eller själva metoden påverkar intervjuresultatet genom att respondenten 

svarar det hen tror att intervjuaren vill höra för att göra ett gott intryck, dölja brist på kunskap 

eller svarar det som hen tror är allmänt acceptabelt (Larsen, 2009, s. 27). Författarna valde 

således strategiskt att flertalet gånger informera cheferna om att deras ärlighet är viktig och att 

intervjun inte är ett kunskapstest eller kontroll, att det inte finns några rätt eller fel samt att det 

är verkligheten som studien syftar till att kartlägga, inte ett önskat läge eller hur det borde vara.   

En intervju kan genomföras mer eller mindre strukturerad (Patel & Davidson, 2011, s. 83). Den 

Semistrukturerade intervjustrukturen valdes för genomförandet av intervjuerna eftersom 

författarna ansåg att de behövde en grundläggande struktur men också en flexibilitet för att få så 

mycket information som möjligt av de olika cheferna. Strukturen i den semistrukturerade 

intervjutekniken bygger på att intervjuaren utgår från en färdig mall med frågor, men att det ges 

möjlighet att anpassa frågeställningar efter respondentens svar (Denscome, 2014 s. 266). 

Författarna har valt att strukturera intervjuerna så mycket som möjligt med hjälp av ett utförligt 

frågeformulär, så att det sedan lätt ska gå att jämföra svaren och tyda mönster enligt Patel och 

Davidsons (2011, s. 84) rekommendationer. Samtliga frågor ställdes till alla respondenter, men 

beroende på chefens svar under intervjun formulerades frågorna på olika sätt och följdfrågor 

ställdes utifrån chefernas beskrivningar.   

Inför en kvalitativ studie bör en Pilotstudie på en representativ grupp genomföras enligt Patel 

och Davidson (2011, s. 86). Som förberedelser inför den kvalitativa studien för studien och som 

viktig input till design av studien har en pilotstudie genomförts i form av tre pilotintervjuer. 

Syftet med pilotstudien var, i enighet med Patel och Davidsons (2011, s. 86ff) 

rekommendationer, att orientera området och utveckla intervjuunderlaget.  Datainsamlingen i 

pilotstudien genomfördes med samma metod som planerades i den fullskaliga studien. 

Pilotstudie som har genomförts i enlighet med Patel och Davidsson (2011, s. 131) har gett många 

insikter och ett utvecklat intervjuunderlag inför den kvalitativa studien, men framför allt 

bekräftat att metoden fungerar. Reflektionerna har främst rört intervjutekniken och några av 

insikterna är att det är viktigt med paus mellan frågorna samt att kontinuerligt stämma av att den 

som antecknar hinner med. Metoden visade sig fungera mycket bra, intrycket var att cheferna 

svarade i enlighet med egna upplevelse av utmaningar och styrkor kring förbättringsarbete. De 

öppna frågeställningarna har möjliggjort att cheferna kunde skapa en bredd i informationsflödet 

genom associationer. Dolda budskap kunde även tolkas in genom röstläget och betoningar.  

Genom pilotstudien kunde också konstateras att frågorna fungerade bra. Inför studien har enbart 

ett par småjusteringar i ordval samt tillägg av två frågor gjorts. En fråga om ledningssystem samt 

vilka arbetsuppgifter som inkluderas i rollen som chef har lagts till för att få än mer förståelse 

för chefernas perspektiv. I pilotstudien genomfördes intervjuerna på tre olika sätt. Författarna 

turades om att vara fysiskt på plats samt en intervju där båda var via telefon. Författarna har inte 

upplevt att de olika sätten påverkade resultatet. Med hänsyn till att Denscome (2014, s. 267) 

framhäver att det finns många fördelar med personliga möten beslutades det att genomföra alla 

intervjuer med en person på plats. Mer om datainsamlingen finns att läsa i påföljande kapitel. 

För att genomföra datainsamlingen har ett urval av respondenter gjorts. Urvalet är baserat på det 

Subjektiva urvalet som innebär att urvalet görs för att besvara studiens syfte och att deras 

kvaliteter är relevanta för undersökningens tema (Denscome, 2014, s. 74). För att välja 

urvalsform har författarna diskuterat Generaliserbarhet, det vill säga möjligheten att konstatera 

att studien gäller för samtliga personer som urvalet representerar (Patel & Davidsson, 2011, s. 
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56). Författarna har konstaterat att syftet med studien mer går i linje med möjligheten att skapa 

en studie med överförbarhet och ge läsaren själv att avgöra genom nedan urvalsinformation på 

vilket sätt studiens resultat kan användas i jämförelser och med vilken sannolikheten resultatet 

kan överensstämma med andra chefers arbetssätt och förutsättningar. 

Trots att det inte är lika viktigt med variabler i kvalitativa studier (Larsen, 2009, s.81) har 

författarna valt att använda varierande relaterade förutsättningar som variabler i studien. Det har 

gjorts med syfte att säkerställa att en så stor helhetsförståelse som möjligt har skapats.  Genom 

ett subjektivt urval kan ett brett tvärsnitt av respondenter medverka (Denscomes, 2014, s. 74).  

Undersökningsgruppen består således av 12 chefer som valts ut med syfte att representera ett 

urval av chefer från olika branscher, kön, storlek på organisationen och år som chef. Urvalet 

baseras på att personerna förväntades vara lämpliga att ge tillräckligt med information för att 

förstå olika chefers perspektiv och förutsättningar kring kvalitets- och förbättringsarbete. 

Författarnas tanke bakom urvalet har varit att få möjlighet att intervjua chefer med så stor 

spridning som möjligt i enighet med Denscomes (2014, s. 74) rekommendationer kring ett 

subjektivt urval. Lämpliga chefer har identifierats och kontaktats med hjälp av författarnas egna 

nätverk. Först gjordes en egen kartläggning av möjliga organisationer och chefer där författarna 

såg att de relativt enkelt kunde få till en intervju med hjälp av primära eller sekundära kontakter. 

Utifrån underlaget valdes sedan 12 chefer ut med så stor spridning som möjligt mellan kön, 

antalet medarbetare under sig och år som chef. I figur 7 nedan beskrivs spridningen mellan kön, 

antalet medarbetare och antal år som chef.   

 

 

 Figur 7: Egenskapad figur som visar Fördelning över chefernas kön, år som chef 

och antal medarbetare. 

I figur 7 kan utläsas att spridningen av urvalet är brett. Antalet medarbetare som personerna är 

chef över varierar mellan 3-38 personer och antalet år som chef har en spridning mellan 2,5 - 32 

år. Matrisen visar även att det vanligaste är att cheferna har mellan 15 och 32 medarbetare under 

sig. Författarna fastställde även att det var viktigt med en spridning mellan storleken på 

organisationerna samt mellan olika branscher, vilket även visualiseras i figur 8. 
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 Figur 8: Figuren är skapad av författarna och visar spridningen mellan 

organisationernas storlek och de olika branscherna de är verksamma inom. 

I figur 8 kan utläsas att de intervjuade chefer arbetar i organisationer med stor spridning i storlek 

samt de branscherna som de är verksamma inom. De två organisationerna som är minst har cirka 

100 medarbetare medan den största organisationen består av cirka 20 000. Det går att utläsa att 

det skiljer sig mycket och att ingen arbetar med samma sak. I studien ingår även organisationer 

från både den offentliga sektorn och från den privata.   

Patel och Davidsson (2011, s. 86ff) betonar att det är viktigt att göra noggranna förberedelser 

inför kvalitativa intervjuer. Eftersom det är en fördel att den som ska genomföra en kvalitativ 

intervju har förkunskaper och är förberedd inom området har författarna, enligt Patel och 

Davidsons (2011, s. 83) inrådan, förberett sig genom att ta del av tidigare forskning inom ämnet. 

Majoriteten av litteratur och tidigare forskning som författarna tagit del av återfinns under 

teoriavsnittet. Som nämnts tidigare användes ett intervjuformulär vid genomförandet av 

intervjuerna.  

Intervjuformuläret kan utformas med öppna frågor eller teman, vanligtvis innehåller en kvalitativ 

intervju flera teman (Patel och Davidson (2011, s. 84). Utifrån syftet med studien och 

frågeställningarna har författarna brainstormat och diskuterat kring vilka frågor som kan tänkas 

vara lämpliga. Totalt är det 29 frågor grundfrågor som ingår i frågeformuläret och de har 

kategorisering enligt temana Organisation, Förbättringsarbete, Kvalitet och Struktur. Frågorna 

återfinns i bilaga 2. Utöver de ursprungliga frågorna ställdes följdfrågor för att skapa djup i 

enlighet med den semistrukturerade intervjuformen (Denscome, 2014 s. 266). Några av de 

ursprungliga frågorna i formuläret är slutna, men de flesta är av öppna eller av beskrivande 

karaktär, vilket går i linje med Denscome (2014, s. 266) som menar att öppna frågeställningar 

ger öppna svar och där har den intervjuade personens möjlighet att utveckla sina svar. Enligt 

Patel och Davidssons (2011, s. 86) rekommendationer har författarna bearbetat frågorna vid flera 

tillfällen och diskuterat om alla aspekter täckts in, om alla frågor behövs vara med, på vilket sätt 

de ska formuleras för att bli så bra som möjligt och inte missuppfattas. Även författarnas 

handledare har som en person utifrån gått igenom frågorna och gett värdefull återkoppling. Som 

tidigare nämnts har frågorna även verifierats i pilotstudien.   

Vid samtliga intervjuer har båda författarna varit närvarande. En har varit ansvarig för att leda 

intervjun på plats med respondenten, den andra har varit med per telefon och fört anteckningar. 

Den person som varit med per telefon har också ansvarat för att säkerställa att alla frågeaspekter 

täckts in samt hjälpt till att ställa följdfrågor när det behövts. Författarna har använt ett 
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egenskapat Exceldokument uppbyggt på temana med samtliga frågor specificerade. 

Respondentsvaren har antecknats direkt i dokumentet.  Patel och Davidson (2011, s. 87) 

framhåller att det fodrar träning för att skriva anteckningar, vilket går i linje med författarnas 

upplevelse att deras vana att skriva text snabbt på datorn underlättade antecknandet.  Vidare 

förordar Patel och Davidson (2011, s. 87) att man bör gå igenom och renskriva anteckningarna 

direkt efteråt. Författarna har tillsammans gått igenom anteckningarna direkt efter avslutad 

intervju och kompletterade intervjumaterialet med en kort gemensam reflektion utifrån studiens 

frågeställningar och andra intressanta dimensioner. Det vill säga en form av löpande analys, som 

är vanligt förekommande vid kvalitativa studier (Patel & Davidsson, 2011, s. 121).   

3.3 Dataanalys 

Vid kvalitativa metoder finns det inga generella, enhetliga eller enkla sätt att bearbeta data och 

som alla forskare har författarna valt den metod de ansåg vara lämpligast för det intervjumaterial 

de samlat ihop och syftet med analysen. Huvudsyftet med tillvägagångssättet har varit i enighet 

med Patel och Davidssons (2011, s. 120ff) beskrivning att systematisera, komprimera och 

bearbeta. Larsen (2009, s. 98) beskriver att det är viktigt att bearbeta datan så den blir användbar 

för analys, vilket kan vara ett tidskrävande arbete. Det var också en av anledningarna till att 

författarna redan från början skapat ett Exceldokument som underlättar bearbetningen. Vid 

bearbetning förenklas dataunderlaget genom att ta bort en data, det är enbart information som 

belyser frågeställningarna som behöver vara kvar. Författarna genomförde bearbetningen genom 

att markera relevant data med olika färger motsvarande studiens olika frågeställningar. Enligt 

Larssons (2009, s. 104) rekommendationer gjordes sedan en delanalys inom respektive 

frågeställning genom att läsa igenom de markerade anteckningarna och notera stödord och 

tankar. Stödorden och tankarna användes sedan som grund till kategorisering och visualiseringen 

som gjordes med de kvalitetsverktyg som beskrivs nedan. På det sättet kunde författarna förstå 

mönster, hitta exempel samt sammanfatta resultatet.  

Första frågeställningen som kartlägger tillämpningen av Offensiv kvalitetsutveckling 

visualiseras med hjälp av kvalitetsverktyget Matrisdiagram. Ett matrisdiagram är lämpligt för 

att grafiskt strukturera stora mängder med data och visualisera samband mellan olika element 

(Bergman & Klefsjö, 2012, s. 492). Vid påföljande frågeställning kring chefernas 

förbättringsarbete tillämpas ett Släktskapsdiagram för att visualisera hur chefernas struktur och 

arbetssätt fördelar sig. Ett släktskapsdiagram kan enligt Bergman och Klefsjö (2012, s. 486ff) 

användas för att sortera stora mängder verbaldata. Utgångsläget är att de olika grupperingarna 

har ett naturligt släktskap och att associationer visas. Genom att gruppera hur cheferna säger sig 

arbeta med förbättringar kan författarna skapa en tydlig systematik och sedan lättare redovisa 

resultatet och genomföra analys. I den sista frågeställningen synliggörs konkreta arbetssätt och 

verktyg med hjälp av ett Paretodiagram. Det som kännetecknar ett Paretodiagram är att varje 

orsak, problem eller arbetssätt illustreras med en stapel vars höjd är lika med antalet och den som 

har störst placeras längst till vänster och därefter avtar antalet åt höger (Bergman & Klefsjö, s. 

241-242). Med hjälp av Paretodiagrammet synliggörs de arbetssätt och verktyg som är vanligast 

förekommande bland cheferna. Resultatet för samtliga frågeställningar beskrivs även utförligt i 

löpande text.  

Analysarbetet utgår från studiens tre frågeställningar och det resultat som kartlagts för respektive 

frågeställning. Vid analysen har tidigare forskning använts som grund enligt det synsätt som 

bland annat Eriksson (2015, s. 14ff) förespråkar. Författarna har haft ambitionen att skapat ett 

sammanhang kring respektive frågeställning och tagit draghjälp och skapat ramarna med hjälp 
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av tidigare forskares begrepp och modeller. Teoretisk bakgrund och tidigare forskning inom 

området har således använts som verktyg och kunskap i analysen. Dels har källor som anses ha 

klassisk status inom ämnet tillämpas, som anses som mer eller mindre nödvändiga inom området. 

Författarna har genom studietiden samlat kunskap och kännedom om ämnet och introducerats 

till olika teorier vilket har underlättar valen. Vidare har också författarna tagit fasta på Erikssons 

(2015, s. 25ff) rekommendationer kring att värdera källorna utifrån typ av publikation. Där till 

exempel vetenskapliga tidskrifter anses vara den mest prestigefyllda formen. Författarna har 

således lagt ner mycket tid på att finna vetenskapliga tidskrifter relevanta att använda i 

analysarbetet.  

3.4 Validitet, Reliabilitet och Generaliserbarhet 

Validitet beskriver enligt Patel och Davidsson (2011, s. 102) huruvida mätningen har genomförts 

på rätt saker och om det är tillförlitligt i förhållande till syftet. I kvalitativa studier gäller 

validiteten hela forskningsprocessen och innefattar att upptäcka företeelser, tolka innebörden av 

livsvärlden och uppfattningar. Validiteten påverkas av att intervjuformen är öppen, det gör att de 

medverkandes egna tolkningar av frågeställningen har stor inverkan på vilka delar de väljer att 

ta upp. Genom den semistrukturerade intervjutekniken ökar validiteten eftersom 

frågeställningarna anpassas så att alla relevanta ämnen för studien täcks in. Skillnaden i 

chefernas frispråkighet och förmåga att kommunicera innebär dock att det kommer finnas mer 

material från vissa chefer än andra. Om det tas i beaktning i resultatet kan validiteten säkerställas.  

Enligt Patel och Davidsson (2011, s. 102) kan innehållsvaliditet mätas genom att undersöka om 

innehållet kan kopplas till de litteraturstudier som gjort i rapporten. Det innebär exempelvis att 

om litteraturstudien redogjort för begrepp som är aktuella för studien ska de översättas till 

variabler i frågorna under intervjun. När intervjuförberedelsen startade använde författarna syftet 

med studien samt den inledande litteraturstudien som underlag för att formulera frågorna, vilket 

gör att innehållsvaliditeten är hög. Det baseras på Patel och Davidssons (2011, s. 102) teori om 

att innehållsvaliditeten är god om det finns en god täckning över det problemområde som 

studeras samt en god översättning från teori till enskilda frågor.  Författarna säkerställde även 

studiens validitet genom att utföra en förstudie. I enighet med vad Patel och Davidsson (2011, s. 

103) framhäver gjorde det att kriterier kunde jämföras med den faktiska studien. Författarna 

provade även att använda en annan teknik under en intervju i förstudien för att undersöka om 

utfallet blev detsamma eller om upplevelsen av chefernas sanningsenlighet ökade. Den intervjun 

hölls helt per telefon, författarna kunde dock inte se att utfallet blev mer trovärdigt än med den 

metod som valts.  

Reliabilitet beskrivs av Patel och Davidsson (2011, s. 102) som ett sätt att granska huruvida 

studiens mätningar är exakta nog att omsättas i ett resultat. Rapportens resultat och analys 

grundas i svar från en kvalitativ studie med öppna frågeställningar och svar. Det kan anses 

försvaga reliabiliteten. Det går varken att säkerställa att cheferna är helt sanningsenliga eller att 

de tolkar begreppen inom frågeställningarna på samma sätt. Den så kallade Intervjueffekten som 

nämnts tidigare vid metodbeskrivningen kan även tänkas påverkat tillförlitligheten. Författarna 

såg redan innan en potentiell risk att respondenterna vid en personlig intervju vill svara för att 

göra ett gott intryck och försköna verkligheten, Larsen (2009, s. 27) menar att det kan vara 

enklare att vara helt ärlig om respondenten fyller i ett anonymt formulär. Genom att vara väldigt 

tydliga med anonymiteten och att syftet är att kartlägga verkligheten och deras förutsättningar 

anser författarna att goda förutsättningar för högre reliabilitet skapats. Vidare har författarna 

också valt den semistrukturerade intervjuformen för att öka reliabiliteten. Följdfrågor 
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möjliggjorde att författarna kunde bekräfta eller dementera chefernas påstående. Reliabiliteten 

bekräftas genom att studera dataunderlaget, författarna kan konstatera att de verkar fått många 

ärliga beskrivningar. Författarna anser inte att det går att utläsa några mönster som tyder på 

försköningar eller vilja att dölja okunskap. Reliabilitet handlar också om att informationen 

behandlas på ett noggrant sätt (Larsen, 2009, s. 81) Något som författarna har varit väldigt 

noggranna med är hur datan från respektive respondent sparats och det gemensamma Excel-

dokumentet som används sparats på två olika ställen. En originalversion har alltid funnits 

tillgänglig som backup.  Oavsett deltagandes chefers tillförlitlighet kan rapporten ur ett 

forskningsperspektiv förmodas sammanfattas med relativt låg reliabiliteten eftersom urvalet är 

litet. Författarna anser ändock att resultatet är tillförlitligt nog utifrån studiens syfte.  

Generaliserbarheten beskriver om utfallet av studien gäller för samtliga personer som urvalet 

representerar (Patel & Davidsson, 2011, s. 56). Generaliserbarheten är hög om ett urval har gjorts 

på ett sätt som i alla väsentliga avseenden representerar populationen. Det kan exempelvis 

uppnås genom att använda ett slumpmässigt urval som skapar en miniatyr av populationen. 

Denscome (2014 s. 412) menar att vid kvalitativ forskning så grundar sig generaliserbarheten i 

den statistiska sannolikheten att en viss aspekt av data återfinns någon annanstans. Sannolikheten 

är beroende av stora urval som är representativa för den bredare populationen. Urvalet för studien 

är inte representativt för chefer och därför bör inte generaliserbarheten heller vara hög. Studien 

är istället utformad i enlighet med Larsen (2009, s. 77) beskrivning att det inte alltid är viktigt 

att kunna generalisera, målet kan vara att uppnå mesta möjliga kunskap inom ett område. 

Författarna har tagit fasta i det och tillämpat ett så kallat Icke-sannolikhetsutval. Urvalet är 

således inte representativa för hela populationen men linje med Denscomes (2014, s. 74) 

rekommendationer har författarna fokuserat på ett Subjektivt urval där lämpliga respondenter har 

kvaliteter som är relevanta för att besvara studiens syfte. Om studiens huvudfokus hade vart att 

kunna generalisera skulle det varit nödvändigt med ett större urval (Larsen, 2009, s. 77). 

Författarna har således valt ett annat angreppsätt och fokuserat på resultatets överförbarhet 

istället. Utifrån det har ett mindre antal enheter tillämpats i urvalet. Studien kan således svara på 

frågan i vilken mån resultatet skulle kunna överföras till andra fall, istället för att svara på i vilken 

utsträckning som det är sannolikt att resultatet återfinns i andra fall. Resultatet kan också 

användas för att jämföra med andra liknande studier. För att säkerställa att studien ska kunna 

användas till jämförelse har respondenternas kön, år som chef, antalet medarbetare under sig, 

bransch och storlek på företaget delgivits läsaren. Enligt Denscome (2014 s. 413) ska läsaren 

kunna utläsa relevanta detaljer för urvalet för att kunna avgöra om resultatet går att jämföra och 

tillämpa på liknande studier. 

3.5 Etiska ställningstaganden 

Det finns enligt Patel och Davidsson (2011, s. 63) fyra övergripande etiska krav att ta hänsyn till 

vid studier och forskning: informations-, samtycke-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. 

Kraven syftar till att säkerställa en balans mellan den allmänna nyttan av studien och otillbörlig 

insyn. För författarna har den etiska aspekten genomgående i studien varit viktig. Författarna är 

väl medvetna om att det kan vara så att cheferna har lämnat ut känslig information om både sig 

själva i chefsrollen och svagheter i organisationen. De etiska kraven har således haft en stor 

inverkan på hur författarna hanterat informationsflödet och dataunderlaget. Hänsyn har tagits till 

samtliga etiska överväganden för att skapa en tillförlitlig rapport.       

Informationskravet syftar till att säkerställa att respondenterna informerats om syftet och 

tillvägagångssättet samt var och hur resultatet kommer att presenterats (Patel & Davidsson, 2011, 
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s. 64). För att vara på den säkra sidan har författarna informerat respondenterna om syftet och 

förutsättningarna både skriftligt via ett informationsbrev och muntligt i inledningen av intervjun. 

Informationsbrevet återfinns i bilaga 1 och stödord för inledningen går att läsa i bilaga 2. 

Respondenterna har fått information om att deras svar behandlas som en del av helheten och att 

de deltar het anonymt. Författarna har också berättat att syftet och slutresultatet är en 

sammantagen rapport. 

Konfidentialitetskravet innebär att studien ska värna om individernas integritet och att alla 

uppgifter behandlas konfidentiellt (Patel & Davidsson, 2011, s. 64). Författarna har inte 

registrerat några uppgifter om cheferna och organisationerna förutom de anonymiserade 

uppgifterna som specificerar bransch, organisationsstorlek, antal år som chef och antal 

medarbetare under sig. Även om författarna själva har fått information om både 

organisationernas och chefens namn används inte uppgifterna i rapporten och kommer inte 

delges till någon annan av författarna. Studien har således inte varit anonym men konfidentiell.  

Utifrån konfidentialitetskravet känner sig författarna komfortabla med studiens upplägg. 

Nyttjandekravet reglerar att insamlad data endast får användas till studiens syfte och att 

respondenterna måste ge tillstånd att nyttja materialet (Patel & Davidsson, 2011, s. 63). 

Nyttjandekravet är tillgodosett i och med att alla respondenter har gett författarna tillåtelse att 

använda intervjumaterialet till studien.   Det är dessutom bara författarna som har haft tillgång 

till respondenternas svar. Efter avslutad studie har samtliga svar raderats för att säkerställa att de 

inte kan användas till andra ändamål.  

Samtyckekravet beskriver att respondenterna själva har rätt att bestämma över sin medverkan 

(Patel & Davidsson, 2011, s. 63). Deltagandet i studien har varit helt frivillig, de tillfrågade har 

alla varit positiva till att bidra i studien samt haft möjlighet att avbryta som medverkan när som 

helst. Samtyckekravet kan således anses vara väl uppfyllt. 

Objektivitet innebär att vara saklig och fri från egna värderingar (Larsen, 2009, s. 15), vilket är 

något som författarna aktivt prioriterat genom hela forskningsprocessen. Det har i vissa lägen 

varit svårt med tanke på att författarna som ingångsläge hade en känsla för chefernas utmaningar 

att prioritera förbättringsarbete. En av författarna har dessutom arbetet med 

verksamhetsutveckling, som chef och i olika ledningsstödsroller. Det kan antas påverka 

möjligheten till objektivitet. Larsen (2009, s. 15) beskriver att bakom all forskning finns 

människor med erfarenheter, värderingar, attityder och annat som relaterar till det subjektiva. 

Författarna fastställer således att det troligtvis inte är en unik situation men har ändå aktivt behövt 

att påminna sig om att objektiviteten är viktig och att försöka arbeta från ett helt tomt blad. 

Författarna har fokuserat på att ställa sakliga frågor och låta cheferna själv beskriva. Även vid 

tolkning av dataunderlaget har författarna aktivt arbetat med ett objektivt perspektiv. Någon som 

kan konstateras som positivt är att studien har gjorts av två personer, det har troligtvis ökat 

objektiviteten. Båda författarna är ambitiösa, noggranna och haft höga förväntningar på en 

objektiv slutprodukt. De har inte accepterat några genvägar, förhoppningsvis har även det 

påverka objektiviteten. 
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4. RESULTAT  

Syftet med studien är att undersöka tillämpningen av Offensiv kvalitetsutveckling, redogöra för 

chefers kvalitets- och förbättringsarbete samt ge generella förbättringsförslag till chefer och 

organisationer som vill utvecklas inom området. För att tillförsäkra syftet har resultatet från 

datainsamlingen kartlagts genom frågeställningarna:  I vilken utsträckning arbetar cheferna 

enligt Offensiv kvalitetsutveckling? Hur arbetar chefer med förbättringar och hur ser deras 

förutsättningar ur för att bedriva förbättringsarbete? Vilka arbetssätt och verktyg använder 

cheferna i sitt kvalitet- och förbättringsarbete? Det är chefernas egna beskrivningar som ligger 

till grund för resultatet. Kartläggningen skapar sedan en grund till vidare analys, slutsatser och 

generella förbättringsförslag. 

4.1 Chefernas arbete med Offensiv Kvalitetsutveckling 

Inledningsvis kan konsteraras att enbart en av 12 chefer säger sig vara bekanta med begreppet 

Offensiv Kvalitetsutveckling. Chefen som är bekant med begreppet beskriver att det handlar om 

proaktivt arbete som de utför hela tiden, bland annat genom att aktivt ta ställning till saker idag 

för något som de kommer kunna se effekterna av i framtiden. Chefen återger ett exempel på ett 

samarbetsprojekt som hen själv nyligen initierat. Ytterligare beskrivning eller koppling till 

hörnstenarna eller andra principer, arbetssätt eller verktyg gör inte chefen när offensiv 

kvalitetsutveckling beskrivs. Däremot, beskriver hen senare flertalet arbetssätt och verktyg i 

samband med andra frågeställningar som går att relatera till offensiv kvalitetsutveckling. Överlag 

går det att tyda i kartläggningen att den aktuella chefen har ett högt utfall vad gäller 

överensstämmelse mot värderingar och rekommendationer enligt Offensiv kvalitetsutveckling. 

Det finns ytterligare en chef som genomgående i kartläggningen utmärker sig med synsätt och 

tillämpningar som går att relatera till offensiv kvalitetsutveckling. Även om chefen inte hört talas 

om begreppet Offensiv kvalitetsutveckling visar hens svar vid andra frågor att chefen besitter 

kunskap och tillämpar både värderingar, arbetssätt och verktyg inom området. Det märks att hen 

är intresserad av ämnet och ordval som den aktuella chefen gör går att härleda till kunskap inom 

området. De andra chefernas tillämpning kan generellt sett konstateras variera. Avslutningsvis 

kan fastslås att datainsamlingen visar att offensiv kvalitetsutveckling som koncept eller 

ledningssystem inte är speciellt vedertaget.    

När cheferna tillfrågas specifikt om utvecklings- och förbättringsarbete återfinns till viss del 

förhållningssätt som går att relatera till Offensiv kvalitetsutveckling. För att underlätta 

visualiseringen av resultatet kopplas chefernas beskrivning till Värderingarna i 

Hörnstensmodellen. Värderingarna enligt hörnstensmodellen är: Sätt kunderna i centrum, 

Utveckla ett engagerat ledarskap, Skapa förutsättningar för delaktighet, Arbeta ständigt med 

förbättringar, Arbeta med processer och Basera beslut på fakta. Nedan beskrivs resultatet utifrån 

respektive värdering.  

Något som alla cheferna på ett eller annat sätt beskriver är hur de arbetar med medarbetarnas 

delaktighet. Det framgår dock att deras förklaringar och tillvägagångssätt skiljer sig åt. En av 

cheferna beskriver till exempel att de inte har avsatt tid för utvecklingsarbete men att alla 

medarbetare vet att de har ett ansvar. En annan berättar att hen alltid försöker involvera 

medarbetarna i beslut.  En tredje framhäver att hen tror mycket på medarbetarna och att deras 

åsikter är viktiga. Utifrån datainsamlingen kan konstateras att cheferna verkar ha en generell syn 

på att det är viktigt att skapa förutsättningar för delaktighet.  
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Även att arbeta med ständiga förbättringar på olika nivåer kan konstateras återfinnas i alla 

chefernas beskrivningar. Att utveckla verksamheten på ett eller annat sätt är något som samtliga 

chefer anser ingå i deras roll. På vilket sätt cheferna arbetar beskrivs vidare under efterföljande 

frågeställning där chefernas förbättringsarbete studeras vidare.  

Majoriteten av cheferna svarar också att de arbetar med processer. Åtta av cheferna svarar att 

de använder processer i sin dagliga verksamhet, men exakt hur de arbetar med processerna 

framkommer inte i någon större utsträckning. Även hur de arbetar med processerna skiljer sig. 

En chef beskriver att de har kartlagda processer på allt i verksamheten och att det 

förbättringsarbete de gör utgår från processerna. Tre av cheferna visar processkartor och 

beskriver ingående hur de byggt upp dem och en av dem går dessutom mer ingående in på 

praktisk tillämpning och processägaransvaret. De cheferna som inte har kartlagda processer 

beskriver istället att de använder andra kartläggningsnivåer, så som till exempel metodkort eller 

rutiner. Med hjälp av datainsamlingen kan konstateras att cheferna över lag ställer sig positiva 

till att arbeta med processer. En chef menar till exempel att de har gått från att vara en helt 

ostrukturerad verksamhet till att alla moment numera är kartlagda och de har bättre kontroll. 

Ytterligare en chef beskriver att deras gemensamma processer gör att alla säger samma till 

kunden. En annan positiv aspekt enligt en av cheferna är att mycket av förbättringsarbetet kan 

utgå från processerna samt att många åtgärder kan sorteras bort. En av cheferna som berättar att 

de inte arbetar med processer framhäver att hen tycker att de borde kartlägga sina processer och 

utgå från det i utvecklingsarbetet.  Datainsamlingen visar således på olika mognadsnivåer inom 

processledning. 

Beskrivningar som går att relatera till värderingen att sätta kunden i centrum är enligt författarna 

relativt vaga även om datainsamlingen visar att alla cheferna verkar vara måna om sina kunder 

och deras behov och åsikter. Däremot är det ingen av dem som uttryckligen beskriver ett 

kvalitetsarbete med kunden i fokus. Alla chefer förutom två undersöker kundernas nöjdhet och 

önskemål. Sättet som cheferna och organisationerna använder sig av skiljer sig åt, men det 

vanligaste sättet är genom kundenkäter. Det finns skillnader i hur ofta organisationerna mäter 

kundnöjdheten, vissa skickar ut två gånger per år medan en chef uppger att de mäter vartannat 

år. Två av cheferna som säger sig mäter kundnöjdhet säger att de mäter genom en ständig kontakt 

och att de genom täta produktionsmöten och spontana möten kan fånga upp kundernas åsikter 

och önskemål. Det är enbart tre av de aktuella cheferna som beskriver en strukturerad metod hur 

de analyserar och arbeta vidare utifrån resultatet i undersökningarna. Ett exempel är chefen som 

beskriver att de gör både egna undersökningar och är med i externa inom branschen. Det är två 

av cheferna som uppger att de inte alls mäter kundnöjdheten, en chef anser att de borde göra det 

men att det inte är någon inom organisationen som väljer att ta tag i det. Den andra chefen som 

uppger att de inte mäter kundnöjdheten hade inte funderat så mycket på om de borde mäta 

eftersom hen ansåg att det genom kommunikation kunde säkerställa om kunderna var nöjda eller 

missnöjda. Vidare beskriver en chef att de har kontinuerliga avstämningsmöten med de stora 

kunderna, där de diskuterar vad som kan utvecklas. Två av cheferna framhäver att de utgår från 

kundens upplevelse när de tar beslut och berättar om olika sätt som de försöker skapa transparens 

hela vägen till och från kund. Reklamationshanteringen är något som två av cheferna lyfter fram 

som viktiga aspekter utifrån kundperspektiv. En av dem beskriver att det mesta går att rätta till i 

efterhand och att de lägger tid och fokus på att se till att snabbt åtgärda eventuella fel de gjort. 

Författarna kan således konstatera att det skiljer sig mycket på hur cheferna och organisationerna 

arbetar med sina kunder och på vilket sätt de sätter kunderna i centrum.    
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Med värderingen utveckla ett engagerat ledarskap i åtanke har författarna studerat hur cheferna 

ser på högsta ledningens engagemang i kvalitets- och förbättringsarbete. Något som 

genomgående framgår i chefernas beskrivning är att engagemanget från högsta ledningen 

tenderar att fokusera mer på det finansiella utfallet och det kortsiktiga perspektivet. Fyra av 

cheferna beskriver dock att de har stöd från ledningen i utvecklingsfrågor. Två av de fyra aktuella 

cheferna berättar att det skett en förändring den senaste tiden där högsta ledningens engagemang 

kring förändrings- och utvecklingsarbete ökat. Huruvida engagemanget drivs av 

kvalitetsperspektivet framgår inte. En av de aktuella cheferna beskriver hur högsta ledningen 

nyligen har prioriterat att utforma en process för förbättringsarbete med gemensamma metodiker 

med tydligt stöd uppifrån och vidare ner i organisationen. Genom den nya processen tror chefen 

att engagemanget kan komma att utvecklas. Den andra chefen framhäver att högsta ledningen 

hela tiden driver på i utvecklingsarbetet och att det är det som görs att de hela tiden utmanas att 

förbättras. Beskrivningar som går att relatera till att högsta ledningens engagemang är bristfällig 

är till exempel när en av cheferna säger att högsta ledningen saknar kunskap om 

förändringsledning. En annan chef berättar att högsta ledningen kan uppfattas som rädda när det 

kommer till att våga satsa på något nytt.    Chefernas egna engagemang och deras förutsättningar 

presenteras under nästa frågeställning.  

När beslut baseras på fakta studeras visar datainsamlingen att det enbart är två av cheferna som 

tangerar värderingen. En av cheferna beskriver att fakta är viktigt när de arbetar med analys av 

problem och förbättringar. Hen gör dock inga djupare beskrivningar av tillvägagångssätt och på 

vilket sätt data eller fakta används mer än uttrycket används. Den andra chefen beskriver hur de 

angriper problem faktabaserat med hjälp av PDSA. Ingen av de andra cheferna nämner att 

problem och beslut angrips med hjälp av fakta. Utifrån datainsamlingen framkommer snarare 

motsatsen, att de angriper problemen ostrukturerat och tar beslut utifrån vad som kan antas 

krävas för aktuellt problem.      

Även begreppet Kvalitet definieras av cheferna på olika sätt. Kortfattat kan följande förklaringar 

från cheferna utläsas i datainsamlingen: att något är prisvärt, att ta ansvar för det som levereras, 

vad kunderna förväntar sig, svara rätt, göra rätt, ge rätt information, utföra lovat arbete men 

varken mer eller mindre, rätt saker i rätt tid, att kunden är nöjd, göra rätt från början och resultatet 

av en vara och tjänst. Det kan således konstateras finnas en stor spridning mellan chefernas syn 

på kvalitet.      

Sammanfattningsvis kan konstateras att datainsamlingen visar att struktur och styrning som 

helhet enligt Offensiv kvalitetsutveckling inte är något som verkar tillämpas i chefernas 

organisationer. Däremot tillämpas, som konstaterats tidigare, några av hörnstenarna var och en 

för sig på olika nivåer. Vilken nivå som tillämpningen sker på har bedömts av författarna och 

presenteras i matrisdiagrammet nedan. Syftet med kartläggningen är att ge en övergripande 

känsla för tillämpningen och att visualisera samband, mönster och indikationer som tidigare 

nämnts. Värt att poängtera är att det inte finns några vetenskapliga definitioner av de olika 

nivåerna, det är författarna själva som tolkat tillämpningsnivån. Kartläggningen används som en 

sammanfattande bild på en övergripande nivå för att visualisera mönster och samband. Mer 

detaljer om arbetssätten och verktygen går att läsa i påföljande frågeställning.     
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 Figur 9: Figuren är skapad av författarna och visar tillämpningen av 

hörnstenarna och andra arbetssätt och verktyg enligt Offensiv kvalitetsutveckling. 

4.2 Chefernas förbättringsarbete  

Datainsamlingen visar att chefernas förbättringsarbete och förutsättningar för att bedriva 

förbättringsarbete skiljer sig mycket. Majoriteten av cheferna nämner att de ständigt genomför 

små förbättringar i den dagliga verksamheten för att utvecklas och det framgår att cheferna tycker 

att det är svårt att veta vad som är konkreta förbättringsarbeten och vad som ingår i rollen som 

chef.  Det visar sig i datainsamlingen att definitionen av begreppet förbättringsarbete även skiljer 

sig mycket åt. När cheferna tillfrågas vad deras syn på förbättringsarbete är svarar åtta chefer att 

förbättringsarbete är något som relateras till arbete med nuläget. Följande förklaringar är 

exempel på definitioner som kan utläsas i datainsamlingen: “Förbättringsarbete är när chefen har 

ett utifrån in perspektiv där förbättringar identifieras”, “Förbättringsarbete är när problem 

upptäcks och åtgärdas för att optimera verksamheten” samt “Förbättringsarbete är en metod för 

att nå uppsatta mål och utveckla och förbättra det arbete som görs”. Två av cheferna ger en mer 

processfokuserad syn och definierar begreppet förbättringsarbete enligt följande: 

“Förbättringsarbete är när processerna förbättras” samt “Förbättringsarbete är en process som 

har som syfte att effektivisera”. Det framgår i datainsamlingen att endast en av cheferna anser 

att definitionen av förbättringsarbete är av en mer strategisk karaktär och beskriver att det handlar 

om åtgärder som bör vidtas innan de krävs. Chefen menar att förbättringsarbete innebär att arbeta 

strategiskt inför framtiden istället för att anpassa efter problem som identifierats i nuläget.  

Generellt kan konstateras att majoriteten av cheferna anser sig ha stora mandat att bedriva 

förbättringsarbete. De flesta säger att de har stort förtroende från sina chefer att ägna tid åt det 

som de själva anser vara viktigt så länge de producerar ett positivt resultat i slutändan. Flera av 

cheferna beskriver att ledningen sällan efterfrågar förbättringsarbete eller att de fått direktiv om 

arbetssätt eller verktyg, vilket gör att de inte prioriterar förbättringsarbete. En chef lyfter specifikt 
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att det finns svårigheter med att få med sig högsta ledningen i beslut kring förbättringsarbete 

samt att det är svårt att som chef motivera medarbetarna att fortsätta ett ständigt 

utvecklingsarbete i en organisation med mycket personalomsättning. En av cheferna beskriver 

även att högsta ledningen ofta säger att organisationen ska utvecklas, men att de inte går i linje 

med den budget som cheferna har att arbeta efter. 

Vidare menar fyra chefer att de inte ägnar tid åt förbättringsarbete eftersom tiden som behöver 

läggas på det operativa arbetet tar över. Majoriteten av cheferna beskriver att de har många olika 

arbetsuppgifter som innefattas av deras ansvarsområde. Datainsamlingen visar att chefernas 

arbetsuppgifter till exempel består av att: leda, utveckla, styra, uppföljning, budgetarbete, 

ekonomiska redovisningar, ledningsgruppsmöte, schemaläggning, personalansvar, svarar på 

frågor kring företaget i stort, kontakt med kunder, säljarbete, svara på frågor om inkommande 

jobb, bemanning, brandskydd, se till att lagar följs, strategiska ansvar, sitta med i olika nätverk 

och göra reseräkningar. Samtliga chefer nämner att tiden är en stor utmaning för att hinna med 

det strategiska arbetet och att det på grund av många ansvarsområdena är svårt att prioritera 

förbättringsarbete. Det lyfts specifikt att ansvarsfördelningen är en utmaning och att cheferna har 

många olika arbetsuppgifter. Exempelvis nämner en chef att hen har 86 olika startflöden i sin 

arbetsroll och att det är ledningen som behöver prioritera och ta ansvar för arbetsfördelningen. 

Det finns även skillnader mellan vad som motiverar till att genomföra ett förbättringsarbete. En 

av cheferna nämner att en konsekvens eller problem behövs för att ett förbättringsarbete ska 

inledas eftersom förbättringsarbete oftast även innebär en kostnad. Till skillnad från föregående 

nämnda chef framgår det från datainsamlingen att en annan chef anser att det inte finns några 

begränsningar för att bedriva ett förbättringsarbete om det finns en tydlig motivationsfaktor, till 

exempel en ny teknik som gör arbetet enklare. 

Datainsamlingen visar att det finansiella perspektivet är en påverkande faktor. Majoriteten av 

cheferna lyfter att förbättringsarbete är något som kostar pengar och eftersom deras viktigaste 

ansvarsområde är att leverera ett positivt resultat för verksamheten prioriteras inte 

förbättringsarbete. En av cheferna som arbetar aktivt med proaktivt förbättringsarbete berättar 

att det är många som ser förbättringsarbete som en kostnad och konstaterar att en 

framgångsfaktor istället är att motivera förbättringsarbete som en investering. Datainsamlingen 

visar också att förutsättningarna att bedriva ett förbättringsarbete verkar öka då verksamheten 

går bra. Tre chefer beskriver att det då finns både mer tid och pengar. Vidare beskriver en chef 

att det är svårt att få med sig ledningen i beslut som ligger utanför egen budget, det relaterar hen 

till att ledningen inte tänker långsiktigt. Den aktuella chefen beskriver att det kan vara så att hen 

behöver minska personalkostnader om det behövs pengar till något. En annan chef menar att det 

behövs en affär bakom ett utvecklingsarbete för att göra det ekonomiskt försvarbart. 

För att kartlägga chefernas förbättringsarbete i praktiken har de olika förhållningssättet proaktivt 

eller Adhoc studerats och visualiseras i Figur 10 nedan. Datainsamlingen visar att det verkar som 

fem av cheferna arbetar proaktivt genom en förutbestämd struktur och verktyg, medan sju av 

cheferna snarare använder olika metod för varje ny utmaning och problem. Datainsamlingen 

visar också att cheferna som arbetar proaktivt har i större utsträckning kunskap kring användbara 

verktyg, medan de chefer som arbetar Adhoc verkar lägga mer tid åt att släcka bränder. Det är 

även de som i större utsträckning upplever att tiden inte räcker till. Datainsamlingen visar även 

att det verkar finnas skillnader i vilket sätt cheferna inom de olika grupperingarna arbetar. En av 

cheferna som befinner sig på Adhoc sidan nämner exempelvis att allt förändringsarbete inom 

organisationen för tillfället är Adhoc eftersom avdelningen just nu är mitt upp i ett 

förbättringsprojekt. Det innebär att chefen behöver se hur verksamheten ser ut och fungerar men 
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att det på sikt behöver införas ett mer strategiskt arbete med förbättringar. Således kan 

konstateras att trots att chefen arbetar Adhoc finns det en viss struktur och verktyg, till exempel 

är chefen väldigt mån om att inkludera medarbetarna i förändringsarbetet. Det gör att 

kategoriseringen i figur 10 nedan har gjorts på ytterligare en nivå med en delning mellan struktur 

och verktyg kontra ostrukturerat. Majoriteten av cheferna som arbetar ostrukturerat med 

förbättringar har ingen struktur när det kommer till förbättringsarbete och använder nya sätt för 

varje specifik händelse. Av de chefer som arbetade proaktivt var det ingen som arbetade helt 

ostrukturerat. Datainsamlingen visar att cheferna inte använder sig av så många kvalitetsverktyg, 

men däremot annan struktur som till exempel avstämningar, Lean, PDSA och årsplaneringar.  

 

 Figur 10: Egenskapat Släktskapsdiagram över chefernas arbete med 

förbättringar 

4.3 Chefernas arbetssätt och verktyg  

För att förstå mer konkret vilka arbetssätt och verktyg som tillämpas när cheferna bedriver 

kvalitet- och förbättringsarbete används data från flertalet frågor i intervjuunderlaget. Som 

tidigare nämnts så är det överhuvudtaget få vedertagna arbetssätt och verktyg från Offensiv 

kvalitetsutveckling som återfinns i chefernas beskrivning. Utifrån datainsamlingen kan 

konstateras att två av cheferna utmärker sig genom att tangera olika arbetssätt och verktyg som 

går att relatera till offensiv kvalitetsutveckling. En av cheferna konkretiserar tankarna med några 

verktyg, den andra chefen däremot nämner inga konkreta arbetssätt och verktyg. Den aktuella 

chefen beskriver bland annat att förbättringsarbete är uttalat uppåt i organisationen och 

genomsyras nedåt, vilket påverkar kulturen. Chefen beskriver att det hittills handlat om att skapa 

ett ledningssystem och att de så småningom ska fokusera på verktyg för att skapa en helhet. 

När vedertagna arbetssätt och verktygen studeras mer detaljerat kan inledningsvis nämnas att de 

enda konkreta arbetssätt eller verktyg som nämns självmant av cheferna under intervjuerna är 

PDSA och Lean. En av cheferna berättar hur de genomför analys och vidare arbete med hjälp av 

PDSA. Lean nämns av samma chef samt av ytterligare en chef. Författarna har valt att ställa mer 

ledande frågor inom ämnet för att förstå huruvida rekommenderade arbetssätt och verktyg ändå 

existerar i de aktuella organisationerna, även om cheferna själva inte använder dem eller ser dem 

som viktiga eller användbara verktyg. Figur 11 nedan visar vilka arbetssätt och verktyg som 

återfinns i chefernas beskrivningar och hur många av dem som tillämpar dem. 
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 Figur 11: Paretodiagram över arbetssätt och verktyg 

Som nämnt i första frågeställningen/avsnittet svarar majoriteten av cheferna att de arbetar 

processorienterat. Det framgår dock inte hur cheferna använder processerna eller andra konkreta 

verktyg som kan kopplas till processledning. Det är enbart en chef som beskriver mer praktisk 

tillämpning med processägaransvar och som framhäver att till exempel förbättringsarbete utgår 

från processerna. Det är tre chefer som berättar att processkartläggningen skapat struktur och 

överlag, som nämnts tidigare, ställer sig flera chefer positiva till ett processorienterat arbetssätt. 

Andra verktyg som relaterar till processledning och processkartläggning nämns av cheferna, så 

som till exempel processbaserad systemmodell, systemanalys eller statistisk processtyrning. 

När cheferna tillfrågas om det finns roller eller funktioner som är utsedda för att arbeta med 

kvalitets- eller förbättringsarbete berättar cheferna som arbetar på de större organisationerna om 

olika stödfunktioner. Det framgår dock att synen på stödet och rollerna skiljer sig mycket. En av 

cheferna beskriver till exempel att det finns utsedda personer men att de inte märks av och att de 

inte direkt hjälper verksamheten. En annan chef beskriver att de har en kvalitetsutvecklare men 

att den personen mest tittar på statistik och tar fram siffror som cheferna sedan kan använda sig 

av. Vidare berättar en annan chef att de har en kvalitetsansvarig som arbetar med struktur och 

rutiner. Den aktuella chefen beskriver att den kvalitetsansvariga mest upplevs som en 

strukturfascist och är långt från verkligheten, men sedan tillägger chefen att personen ändå ibland 

gör nytta för hen bidrar till att de stannar upp och tänker till. Två andra chefer berättar att det 

finns stödfunktioner som de ska kunna ta hjälp av, men när de väl gör det upplever de att 

problemet ofta bollas tillbaka. Två av cheferna nämner också HR som stödfunktioner, men 

beskrivning som bekräftar att det verkligen handlar om kvalitets- och förbättringsarbete anser 

författarna saknas.  

I datainsamlingen framgår att hälften av de aktuella organisationerna har någon form av 

ledningssystem. Det framkommer dock en stor variation av både utformning, innehåll och 

användningsområde. Det är egentligen bara en av cheferna som verkar tycka att ledningssystemet 

är bra uppbyggt och att det är användbart. Under intervjun visar hen entusiastiskt systemet och 

hur det är uppbyggt. Ytterligare en chef visar deras ledningssystem och beskriver hur hen 
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använder det ekonomiska perspektivet och hur faktureringen kan följas. Processbeskrivningarna 

som finns verkar inte chefen använda sig av. En annan chef säger att de nog har ett 

ledningssystem med tanke på att hela intranätet är fullt med saker, men att det inte är något hen 

använder. En tredje chef berättar att det är kaos i deras ledningssystem eftersom det är gammalt 

och svårt att förstå. Vidare förklarar chefen att hen byggt upp ett eget för deras avdelning, där 

delar från det övergripande använts som inspiration. Två chefer berättar att deras ledningssystem 

enbart används för miljöledning.     

Datainsamlingen visar att samtliga chefer arbetar med någon form av målstyrning, men det 

framgår att det skiljer sig mycket mellan organisationerna. Fem av cheferna beskriver att det 

finansiella perspektivet är det enda perspektivet som ledningen fokuserar på när det kommer till 

målsättning. Det är ingen av cheferna som framhäver balanserad målstyrning eller hur olika typer 

av mål sätts samman till en helhet.  Det verkar också vara en utmaning och förbättringspotential 

i hur ledningen förmedlar målen så att medarbetarna kan förstå. En chef nämner till exempel att 

ledningen inte gjort det möjligt för medarbetarna att se målen vilket upplevs som en svårighet 

när medarbetarna ändå förväntas leverera. En annan beskriver att det är svårt att få medarbetarna 

intresserade eftersom de inte riktigt förstår sin del. Ytterligare aspekt som lyfts fram av en annan 

chef är att de är duktiga på att sätta mål men desto sämre på att följa upp dem. Två av cheferna 

nämner att de mäter utifrån ett antal KPI:er och sätter mål för medarbetarnas prestationer, i form 

av hastigheten på att genomföra vissa arbetsuppgifter.  En av de cheferna säger och andra sidan 

att så länge kunderna är nöjda behövs inte arbete med förbättringar. Avslutningsvis kan nämnas 

att det endast är två av chefer som nämner målstyrning i ett större sammanhang och att målen är 

upprättade i en verksamhetsplan som har som syfte att nå organisationens vision.  

När cheferna tillfrågas om ISO kvalitetscertifiering visar datainsamlingen att även det är ett 

område som skiljer sig mycket. Fyra av cheferna säger att organisationerna är certifierad. En 

chef beskriver att de har försökt men att de lade ner det och två andra berättar att de har varit det 

men att de inte är det längre. Vidare är det två chefer som har svårt att särskilja ISO 

miljöcertifiering och ISO kvalitetcertifiering men konstaterar slutligen att de nog inte är 

kvalitetscertifierade. Det är ingen av cheferna som gör några reflektioner kring hur 

certifieringarna stödjer deras arbete eller hur det påverkar dem.     

Datainsamlingen visar att arbetssättet Lean är bekant för nio av de tillfrågade cheferna, 

majoriteten vet alltså vad begreppet innebär men endast två av cheferna uppger att de arbetar i 

enlighet med Lean. Några av cheferna nämner att de använder delar av verktyget i sin dagliga 

verksamhet, exempelvis används Kanban-tavlor av några av cheferna. En chef nämner specifikt 

att tankesättet är implementerat inom verksamheten eftersom de flesta har arbetat enligt Lean 

tidigare. Några svårigheter som lyfts av cheferna är att Leanarbetet kan bli betungande och att 

det är svårt att etablera om det inte anpassas efter verksamheten. Tre av cheferna uppger att de 

inte är bekanta med begreppet Lean, de har aldrig hört talas om det.  

När cheferna till tillfrågas om de är bekanta med eller arbetar i enlighet med arbetssättet Six 

Sigma framkommer att endast en av cheferna vet vad Six Sigma är. Resterande chefer har inte 

hört talas om arbetssättet. Chefen som är bekant med begreppet uppger att Six Sigma inte 

används eftersom de inte är en producerande verksamhet. Som tidigare konstateras återfinns en 

varierande processmognad i de aktuella organisationerna. Vad gäller statistisk processtyrning 

som verktyg visar datainsamlingen en förmodad avsaknad av tillämpning. Det är ingen av 

cheferna som beskriver att de mäter och styr sina processer. Andra kvalitetsverktyg så som 

exempelvis FMEA för att identifiera vilka fel som är viktigast att åtgärda nämns inte heller av 

någon av cheferna.  
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5. ANALYS 

5.1 Chefernas arbete med Offensiv kvalitetsutveckling  

Genom att fokusera på kvalitetsfrågor och utgå från kundernas behov och systematiskt arbeta 

med kvalitetsfrågor i alla led av produkt- och processutvecklingen kan organisationer stärka 

marknadspositioner, sänka de interna kostnaderna och öka sin produktionshastighet. För att 

förstå huruvida cheferna arbetar enligt Offensiv kvalitetsutveckling analyseras först chefernas 

kännedom och sedan jämförs chefernas och de aktuella organisationernas styrningen och struktur 

med värderingarna enligt hörnstensmodellen. Offensiv kvalitetsutveckling kännetecknas av att 

kvalitetsfrågorna är integrerade i verksamheten med hjälp av ett ramverk av värderingar, 

arbetssätt och verktyg (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 38ff). De samverkar mot högre 

kundtillfredsställelse med mindre resursåtgång. Offensiv kvalitetsutveckling handlar om att 

skapa en helhet som innebär ett strategiskt förbättrings- och utvecklingsarbete med hjälp av 

rekommenderade värderingar enligt hörnstensmodellen. Modellen består av samverkande 

värderingar som sedan tillsammans med lämpliga verktyg och konkreta arbetssätt utgör en 

helhet. För att lyckas bör värderingarna genomsyra organisationskulturen. Hörnstensmodellen 

består av värderingarna: Sätt kunden i centrum, Basera beslut på fakta, Arbeta med processer, 

Arbeta med ständiga förbättringar, Skapa förutsättningar för delaktighet samt Utveckla ett 

engagerat ledarskap. 

Med tanke på att det enbart är en av 12 chef som har hört talas om Offensiv kvalitetsutveckling 

och ingen av dem som korrekt kan definiera vad det handlar om kan konstateras att cheferna inte 

arbetar med Offensiv kvalitetsutveckling. Det trots att Bergman och Klefsjö (2012, s. 57ff) 

beskriver att det finns mycket att vinna på att arbeta med offensiv kvalitetsutveckling utifrån ett 

kund- och lönsamhetsperspektiv. I enighet med det har Hansson (2003) genom forskningsprojekt 

fastslagit att organisationer som implementerat offensiv kvalitetsutveckling kan påvisa en bättre 

lönsamhet än jämförbara genomsnittsorganisationer. Författarna anser således att resultatet 

övergripande känns omotiverat men att det går i linje med problembakgrunden.  

Genom att analysera resultatet inser dock författarna att delar från Offensiv kvalitetsutveckling 

tillämpas, men vad och hur varierar mycket mellan cheferna. Även om det är fördelaktigt att se 

Offensiv kvalitetsutveckling som ett ledningssystem (Isaksson, 2016a, s. 5) som samordnar 

verktyg, principer och arbetssätt för att leda organisationen i en viss riktning (Bergman & 

Klefsjö, 2012, s. 421) verkar det som det är vanligare att fristående delar används. Författarna 

ifrågasätter dock om det verkligen kan ses som tillämpning av offensiv kvalitetsutveckling, men 

vill ändå gå vidare och analysera de enskilda beståndsdelarna. Bergman och Klefsjö (2012, s. 

423) beskrivning att det som karaktäriserar Offensiv kvalitetsutveckling är kulturen, de 

värderingar den bygger på samt systemsynen. De framhäver att enskilda arbetssätt och verktyg i 

sig egentligen inte kan betecknas som offensiv kvalitetsutveckling bekräftar författarnas syn.   

När tillämpningen av värderingarna i hörnstensmodellen studeras framgår en stor variation 

mellan cheferna. Cheferna har en generell syn på att det är viktigt att skapa förutsättningar för 

delaktighet samt arbeta med ständiga förbättringar. Det verkar som cheferna aktivt arbetar med 

medarbetarna i utvecklings- och förbättringsarbete, vilket går i linje med Larssons (2018) tankar 

kring att lärprocessen är kontinuerlig samt Bergman och Klefsjös (2012, s. 48-49) beskrivning 

att det är viktigt att säkerställa att alla medarbetare kan vara delaktiga, har möjlighet att påverka 

beslut samt deltar i förbättringsarbete. En av cheferna nämner att det ibland är svårt att engagera 

medarbetarna och att de inte alltid vill vara med i förbättringsprojekt och Larsson (2008) påvisar 
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i sin forskning att cheferna ansvarar för att skapa delaktighet hos medarbetarna. Två av cheferna 

framhäver att ledningens engagemang är lågt vilket kan relateras till Hansons (2003) studie som 

visar att formella komplexa strukturer bör undvikas för att istället skapa en närhet mellan ledning 

och medarbetare för att skapa en informell delaktighet. Vidare framgår det att cheferna anser att 

ständigt utveckla verksamheten ingår i deras roll och Bergman och Klefsjö (2012, s. 46-48) 

förespråkar ett systematiskt angreppssätt med bland annat Förbättringscykelns faser: planera, 

gör, studera och lär vilket även går att jämföra med Hanssons (2003) tankar kring att 

implementeringsprocessen av Offensiv kvalitetsutveckling bör delas upp i olika mognadsfaser. 

Chefernas arbetssätt analyseras i efterföljande avsnitt/frågeställning. 

Sätta kunden i centrum utmärker sig genom att resultatet visar att alla cheferna verkar vara 

väldigt måna om sina kunder. Däremot är det ingen av dem som uttryckligen beskriver ett 

kvalitetsarbete med kunden i fokus. Bergman och Klefsjö (2012, s. 40) beskriver att kvalitet ofta 

uppfattas olika beroende på individens behov och förväntningar och att en organisation som 

avser att upprätthålla hög kvalitet behöver identifiera vilka kunderna är och vilka behov som 

finns. Genom att identifiera kundbehovet skapas förutsättningar till att optimera arbetssätt för att 

tillmötesgå kundens förväntningar. Det kan således fastslås att cheferna och organisationerna har 

en förbättringspotential i hur kvalitetsperspektivet integreras i kundbearbetningen och att de 

generellt sett borde kunna arbeta mer strukturerarat med kundbehov och kundönskemål. 

Bergman och Klefsjö (2012, s. 25) beskriver Garvins perspektiv av kvalitetsbegreppet: det 

transcendenta, det produktbaserade, det användarbaserad, det produktionsbaserade och det 

värdebaserade.  samt att en organisation inte enbart kan fokusera på en av definitionerna av 

kvalitet, olika definitioner behövs inom olika delar av organisationen. När författarna analyserar 

chefernas beskrivning av kvalitet inser de också att chefernas synsätt skiljer sig mycket och de 

reflekterar över vad det kan tänkas bero på. Det konstateras att det kan tänkas vara en konsekvens 

av att kvalitetsarbetet definieras eller tänkts igenom. Fast och andra sidan behöver det inte betyda 

att de inte arbetar med kvalitet.      

Vad gäller värderingarna Basera beslut på fakta och Utveckla ett engagerat ledarskap tolkar 

författarna utifrån resultatet att det finns en generell avsaknad. Värderingen beslut baseras på 

fakta lyser med sin frånvaro i chefernas beskrivningar.  Det enbart är två av cheferna som 

tangerar värderingen och utifrån resultatet kan konstateras att cheferna snarare angriper 

problemen ostrukturerat och tar beslut utifrån vad som kan antas krävas för aktuellt problem. Det 

motsäger sig Bergman och Klefsjös (2012, s. 42) rekommendationer att säkerställa väl 

underbyggda beslut genom att samla in, strukturera och analysera olika typer av information 

samt också förstå variation och orsaker. Även prioritering av förbättringsförslag bör beslutas 

utifrån relevans av fakta och betydelsegrad. Att chefernas ostrukturerade arbetssätt kan få 

konsekvenser förstärks med Demings (1993) teori där kunskapsbildning är en grundsten för att 

lyckas med ständiga förbättringar eftersom en planering utifrån olika handlingsalternativ och 

konsekvenser kräver en kännedom om nuläge och kunskap om framtida beteenden  

Med värderingen Utveckla ett engagerat ledarskap i åtanke har författarna konstaterat att 

engagemanget från högsta ledningen tenderar att fokusera mer på det finansiella kortsiktiga 

perspektivet än att vilja investera långsiktigt. Även om några chefer beskriver att det finns ett 

engagemang och några beskriver att förhållningssättet från högsta ledningen ändrat sig senaste 

tiden kan ändå konstateras att det finns en stor generell förbättringspotential i styrningen och vad 

som sedan påverkar kulturen. Ett starkt och engagerat ledarskap är fundamentalt för att skapa en 

kultur för offensiv kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 50) vilket även konstateras 

i Hanssons (2003) forskning som betonar vikten av ledningens engagemang vid införandet av 
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Offensiv kvalitetsutveckling. Larsson (2008) konstaterar att mellanchefernas förutsättningar att 

aktivt kunna bedriva hållbart utvecklingsarbete brister i ledarskapet och att det finns behov av 

förnyelse av förändring.  

Bergman och Klefsjö (2012, s. 57) framhäver att en förutsättning för att lyckas med offensiv 

kvalitetsutveckling är ledningens fullständiga engagemang, vilket sedan ligger till grund för ett 

ständigt pågående arbete med att aktivt förebygga och förändra inom organisationen. Det är 

således som författarna själva anser är viktigt och som de vid intervjuerna och bearbetning av 

resultatet flertalet gånger reflekterat kring. Styrningen och således även dem genomgående 

filosofin och kulturen är något som högsta ledningen har möjlighet att påverka. I enighet med 

Bergman och Klefsjö (2012, s. 50) beskrivning att det är viktigt att chefer på alla nivåer är 

trovärdiga, tydliga och skickliga i sin kommunikation och att de fungerar som föredöme. 

Författarna konstaterar att vill man skapa en kultur baserat på offensiv kvalitetsutveckling 

behöver det börja hos högsta ledningen och genomsyra organisationen. Författarna anser att det 

är en fundamental grundstomme för övriga värderingar, vilket går att relatera till Bergman och 

Klefsjö (2012, s. 434) som anser att organisationens uttalade värderingar kring kvalitet ska vara 

en del i strategi- och visionsarbete.  

Det kulturella perspektivet lyfts i flera teorier, bland annat bekräftar Alvesson (2015) att 

organisationskultur handlar om symboliska företeelser så som informella handlingsmönster, 

normsystem eller sociala mönster och att organisationskultur är komplext och har ett tydligt 

samband till ledarskap. Även om det inte är helt klart på vilket sätt ledarkapat har möjlighet att 

påverka organisationskulturen (Alvesson & Svenningsson, 2014, s. 65) anse författarna att det 

är något som verkligen bör beaktas. Vilken kvalitets- och förbättringskultur vill ledningen skapa 

och vad krävs för att åstadkomma det? Ogbonna och Wilkinson (2003) betonar att chefer bedöms 

vara nyckelpersoner eftersom deras värderingar och föreställningar antas påverka vad som sker 

i organisationen och att eventuell kulturell förändring.  

Värderingen Arbeta med processer förespråkar ett systematiskt systemtänk där organisationens 

olika delar betraktas som processer där sammanhängande aktiviteter utförs återkommande 

(Bergman & Klefsjö, 2012, s. 44).   Processledning ingår som en viktig del inom 

förbättringskunskap och kvalitetsutveckling.  Utifrån resultatet anser författarna att Arbeta med 

processer är den värdering som skiljer sig mest mellan cheferna. Majoriteten av cheferna svarar 

att de arbetar med processer, men exakt hur de arbetar med processerna framkommer inte i någon 

större utsträckning och det framgår att även hur de arbetar med processerna skiljer sig. Resultatet 

visar att mognadsnivån varierar mellan cheferna. Något som författarna dock anser positivt är 

det faktum att cheferna över lag ställer sig positiva till att arbeta med processer. 

Processorientering är ett sätt att strukturerat säkerställa intressentvärdet, vilket hjälper till att 

maximera värdet och minimera kostnaderna (Isaksson, 2016a, s. 4-7). Även SIS (2016, s.24). 

framhäver att om organisationer förstår och hanterar samverkande processer som ett system 

bidrar det till att den blir effektiv och framgångsrik i att uppnå resultat. Angreppsättet gör att 

organisationen lättare kan styra förhållanden och beroenden mellan processerna i systemet så att 

organisationens övergripande prestanda kan förbättras. Författarna kan således konstatera att 

processperspektivet är något som cheferna och de aktuella organisationerna kan fokusera på att 

implementera. Processledning ingår som en viktig del inom förbättringskunskap och 

kvalitetsutveckling. Det finns många verktyg inom processledning som kan tillämpas, som 

beskrivs länge fram i analysen (Isaksson, 2016a, s. 4-7).    
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5.2 Chefernas förbättringsarbete  

Bergman och Klefsjö (2012, s. 38) beskrivning att en organisation som förändrar och förbättrar 

ofta är framgångsrik går i linje med Swedish standards institutes (2019) syn att organisationer 

ständigt behöver förbättras och utveckla sig själva och sina erbjudanden på grund av bland annat 

ökande krav från kunder, andra intressenter, den pågående digitaliseringen och ökade 

hållbarhetskrav. Tidigare forskning visar även att behovet av förändring är större än någonsin 

(Hallencreutz, 2012). Det är således av intresse att kartlägga och analyser hur cheferna arbetar 

med förbättringar i verkligheten. Majoriteten av cheferna instämmer med Bergman & Klefsjös 

(2012, s. 38) syn på vikten av förbättringsarbete och nämner att de ständigt genomför små 

förbättringar i den dagliga verksamheten för att utvecklas.  Den varierade definitionen av 

begreppet förbättringar som framkommer i resultatet stämmer överens med Isakssons (2014) 

syn på att många organisationer fortfarande lever kvar i den förlegade synen att kvalitet i 

efterhand kan kontrolleras in istället för att se kontroll som en stödprocess. Resultatet visar 

exempelvis att majoriteten av cheferna anser att förbättringsarbete innebär att identifiera och 

åtgärda ett fel som uppstår. Forslund (2013, s. 270-271) menar att svårigheter med att prioritera 

verkar göra att cheferna hamnar i situation där de inte hinner med att planera för framtiden, utan 

bara har tid att agera på händelser som redan skett vilket kan förklara chefernas syn på kvalitet.  

Svenningsson & Sörgärde (2016, s. 21) menar att ledarskapet har en central roll i att leda 

förändring och utvecklingsarbeten och tidigare forskning visar att chefer ser sin bristande 

förmåga att leda förändring som det största hindret mot en konkurrenskraftig organisation 

(Hallencreutz, 2012). Resultatet i rapporten visar dock motstridigt att cheferna anser sig ha goda 

förutsättningar att bedriva förändringsarbete men att den största utmaningen är tidsaspekten och 

svårigheter att prioritera mellan många arbetsuppgifter, ansvarsområden och operativt arbete.  

Det stämmer överens med Grafström et al. (2017, 385ff) syn att det inte är enkelt att avgränsa 

ledarskapets roll inom organisationen och Tengblads (2012) syn att chefernas vardag är komplex. 

För tre av cheferna innebär de många ansvarsområdena och höga tempo att de inte prioriterar att 

arbeta med proaktivt förbättringsarbete över huvud taget. Det stämmer även överens med 

Institutet för kvalitetsutvecklings (2018, s. 23ff) syn på att chefer har ett högt tempo med ett 

ständigt flöde av inkommande ärenden.  Det finns en rad författare som stödjer argumentet: 

Larsson (2008, s. 216) konstaterar att chefernas roll inkluderar otydliga arbetsuppgifter, stort 

ansvar och motstridiga krav vilket gör att det är en utmaning att både arbeta med 

utvecklingsfrågor och operativa frågor parallellt, Hallencreutz (2012, s. 81) menar att 

förändringsledning är något som cheferna behöver göra parallellt med en uppsjö av andra 

arbetsuppgifter och att de varken har tid, engagemang eller intresse av att lära sig de teoretiska 

modellerna som existerar och Fjellborg & Haake (2018) instämmer i resonemanget att chefers 

roll är komplex och att den största utmaning för cheferna är att prioritera. En av orsak till att 

cheferna har många arbetsuppgifter beror enligt Lindberg & Månsson (2017, s. 8ff) på att det 

skett en förflyttning av personalarbete inom HR till linjechefer vilket gör att arbetsuppgifter så 

som rekrytering, dialog med fackförbund, organisationsförändringar samt kompetensutveckling 

i allt större utsträckning numera också genomförs av cheferna. 

Ledningsfilosofin inom Offensiv kvalitetsutveckling handlar om att sätta kunden i centrum med 

fokus att göra organisationen så effektiv som möjligt (Isaksson, 2016a, s. 45) vilket går i linje 

med samtliga chefers syn att det är viktigt att utvecklas efter kundernas behov och att de har stora 

mandat från ledningen att ägna tiden åt det de tycker är viktigt så länge de producerar ett positivt 

resultat i slutändan. Att förbättringsarbete verkar prioriteras i låg utsträckning trots chefernas 

engagemang för kunderna härleds till Institutet för kvalitetsutvecklings (2018, s. 23ff) 
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beskrivning att chefer vill prioritera uppgifter och beslut som stödjer kunden men att de ofta 

hindras av de ekonomiska ramarna. Det i sin tur går i linje med chefernas utsago att eftersom 

förbättringsarbete kostar pengar är det något som inte kan prioriteras i stor utsträckning. En chef 

nämner specifikt att ledningen ber chefen att prioritera förbättringsarbete trots att det inte finns 

utrymme i den budgeten vilket går i linje med Larsson (2008, s. 58ff) tidigare forskning där det 

konstateras att traditionellt sett inte haft någon större påverkan på ekonomisk planering och 

strategiska utvecklingsfrågor eftersom ansvaret ofta ligger högre upp i organisationen. Flera av 

cheferna beskriver dessutom att ledningen sällan efterfrågar förbättringsarbete, vilket kan vara 

en anledning till att förbättringsarbete sker i en sån liten utsträckning.  Isaksson (2016b, s. 111) 

menar att en förändringsprocess börjar först när någon uttalar ett behov för förändring. Att 

ledningen inte efterfrågar förbättringsarbete stämmer även överens med Forslunds (2013, s. 270-

271) beskrivning att chefer tenderar att prioritera de uppgifter som någon pressar på, till exempel 

en överordnad chef. Det är inte självklart vad som ska prioriteras och vad som är det långsiktigt 

bästa för organisationen. Det är troligt att chefer ignorerar eller skjuter fram mer svårdefinierade 

problem, som kanske egentligen är de som är viktigast. Författarna tycker sig ana tendenser från 

chefernas sida att de gärna vill arbeta med förbättringsarbete, men har svårt att hitta 

motivationen. Larsson (2008, s. 217) betonar vikten av chefernas egna vilja och intresse att 

bedriva utvecklingsarbete. De bör ha egna visioner och målsättningar för utvecklingen och på 

det sättet själva se till att skapa utrymme för att kunna prioritera utvecklingsarbete. Eftersom 

cheferna i liten utsträckning använder sig av struktur och verktyg verkar de ha liten kunskap 

kring hur de ska bedriva förändringsarbete. Larsson (2008, s. 217) menar att en orsak till att de 

operativa arbetsuppgifterna tar över kan bero på att chefer har bristande förändringskompetens. 

Det går även i linje med Demings (1993) syn på förbättringskunskap som utgörs av sådant som 

behöver uppnås för att en organisation ska utvecklas, det viktigaste är att cheferna har förståelse 

för hur de 14 olika punkterna samverkar.  

Enligt Deming (1993) är det ledningens uppgift att skapa mål och möjliggöra samverkan.  

Grafström et al. (2017, s. 198ff) menar att en organisations mål bör omfattas av huvud- och 

delmål för att uppnå organisationens vision och verksamhetsidé, huvudmålen är ofta strategiska 

och delmålen operativt kopplade. Majoriteten av cheferna menar att ledningen endast 

kommunicerar målsättning kring det finansiella perspektivet vilket förstärker teorin kring att 

chefer prioriterar det som en överordnad trycker på. Att ledningen inte kommunicerar andra mål 

kan förklaras med hjälp av Institutet för kvalitetsutveckling (2018, s. 23ff) beskrivning att det 

finns svårigheter bland ledningen att prioritera strategiskt förbättringsarbete eftersom det ofta 

finns brister i uppfattning och förväntningar kring kvalitetsarbete. Istället prioriteras andra 

förhållningssätt vid styrning. Det går även i linje med Bergman och Klefsjös (2012, s. 39) syn 

på att både högsta ledningens och chefernas fokus på förändringsarbete antas skilja sig baserat 

på deras kunskapsnivå, engagemang och prioritering som görs. Det kan förklara varför en chef 

upplever att det är svårt att få med sig ledningen på beslut som rör förbättringsarbete. Bergman 

och Klefsjös (2012, s. 39) menar vidare att om ledningens handlingar inte visar att kvalitet är 

minst lika viktigt som till exempel direkta kostnader eller leveranstider kommer inte heller 

medarbetarna prioritera det. En av cheferna beskriver att högsta ledningen ofta säger att 

organisationen ska utvecklas, men att de inte går i linje med den budget som cheferna tilldelas. 

Chefen anser således att ledningen inte står för det de säger.  Alvesson (2015, s. 10-11) anser att 

kulturella och symboliska företeelser så som informella handlingsmönster, normsystem eller 

sociala mönster ryms inom en organisationskultur och därför kan det konstateras att ledningens 

handlande, eller snarare icke handlande, leder till konsekvenser på den gemensamma 
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organisationskulturen. Det kan således vara en viktig orsak till att många av cheferna som har 

mandat att välja sina arbetsuppgifter ändå inte prioriterar förbättringsarbete.  

En organisationskultur är central för alla aspekter inom organisationen och består enligt Norberg 

(2017) av oskrivna lagar som skapar det sociala kittet inom organisationen. Ledningens låga grad 

av engagemang kan således tänkas påverka organisationskulturen och chefernas möjlighet till 

förändring. Alvesson (2015, s. 7) menar att organisationskultur är komplext men att kunskap 

kring den gör att kulturen kan användas på ett bra sätt. Det innebär att cheferna kan dra nytta av 

organisationskulturen i sitt arbete. Bergman och Klefsjö (2012, s. 38) beskriver att många 

organisationer aktivt har valt att integrera kvalitetsperspektivet i verksamheten och på det sättet 

möjliggöra att synsättet genomsyrar organisationskulturen. I resultatet framkommer snarare att 

förbättringsarbete generellt sker först när något har skett. Bergman och Klefsjö (s. 38) anser att 

ledningens fullständiga engagemang är en förutsättning för att en organisation ska lyckas med 

offensiv kvalitetsutveckling, men cheferna vittnar om ett bristande engagemang från ledningens 

sida. Alvesson (2015, s. 135) lyfter ledarskapets påverkan på de kulturella yttringarna inom 

organisationen. På samma sätt menar Bergman och Klefsjö (2012, s. 38) att ledningen bör arbeta 

för att skapa en kultur och värderingar som innebär att alla i organisationen kontinuerligt arbetar 

för att förebygga, förändra och förbättra. I resultatet framkommer även att en chef genomför 

förbättringsarbete i smyg när hen upplever att det var svårt att få ledningens stöd, det kan härledas 

till att ledningen inte skapat förutsättningarna för att bedriva förbättringsarbete. Isaksson (2019, 

s. 92) tar upp att det kan finnas ett problem med att inte inkludera ledningen då förändrade 

arbetssätt kan riskeras att ses av ledningen som ett försök att gå förbi den hierarkiska 

beslutsordningen. Författarna anser det intressant att höra om att ledningen säger att chefen ska 

arbeta med förändring men att sedan inte föregå med gott exempel.  

Bergman och Klefsjö (2012, s. 50) är tydliga i resonemanget kring ledarskapets påverkan på 

kulturen och framhäver bland annat: “Det kan inte nog understrykas hur viktigt ett starkt och 

engagerat ledarskap är för att åstadkomma en kultur för offensiv kvalitetsutveckling, liksom för 

allt förändringsarbete överhuvudtaget”. Genom att ledningen förstår vikten av att skapa en 

organisationskultur som stöttar förändringar minskar de även risken för förändringsmotstånd. 

Svenningsson och Sörgärd (2016, s. 193) menar nämligen att förändringsmotstånd uppstår när 

personer motsätter sig en förändring för att de tycker att det strider mot rådande värderingar. Det 

kan motverkas genom ett symbolistiskt ledarskap, vilket innebär att ledningen ska föregå med 

gott exempel i förändringen samt utveckla en tydlig kommunikation i syfte att påverka 

medarbetarnas tankesätt i rätt riktning. Det går i linje med Bergman & Klefsjös (2012, s. 38) 

teori att en organisation med en kultur och värderingar som kontinuerligt förebygger, förändrar 

och förbättrar ofta är framgångsrik på flera olika plan. Författarna kan således än en gång 

konstatera vikten av ledarskapet och kulturen. 

Den utmärkande skillnaden mellan chefernas sätt att arbeta med förbättringar är metoden de 

väljer att arbeta enligt. Resultatet visar att det verkar som att fem av cheferna arbetar proaktivt 

genom en förutbestämd struktur och verktyg, medan sju av cheferna snarare använder olika 

metod för varje ny utmaning och problem. Något som ofta används för att illustrera 

förhållningssättet för cheferna som arbetar Ad hoc är beskrivningen av chefen som en 

brandsläckare, det vill säga någon som springer runt och släcker bränder för att lösa de problem 

som uppstår (Forslund, 2013, s. 270-271).  

Resultatet visar att antalet chefer som hade ett ledningssystem är lågt. Bergman & Klefsjö (2012, 

s.38) menar att en framgångsfaktor är att skapa en helhet där värderingar, verktyg och arbetssätt 

samverkar. Enligt Bergman och Klefsjö (2012, s. 410-411) bör cheferna som arbetar Adhoc ihop 
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med ledningen och medarbetare utarbeta strategier för att arbeta med ständig förbättring och 

säkerställa att det genomsyrar hela verksamheten. Två av cheferna har en viss struktur även om 

de arbetar ad hoc, vilket antas kunna användas för att utveckla strategierna inom organisationen.  

Det är också viktigt att ge medarbetare förutsättningar för att utvecklas och att utforma 

organisationen så att ständiga förbättringar kan genomföras (Bergman & Klefsjö, 2012 s. 410-

411). Det kan konstateras att organisationerna inte lyckats med rekommendationerna eftersom 

majoriteten av cheferna hade svårt att motivera ett förändringsarbete till ledningen. En av 

cheferna nämner specifikt att det är en framgångsfaktor att presentera förändringsprojekt som en 

investering snarare än en kostnad inför ledningen. Det kan göras genom användning av 

systemanalys och identifiera intressenttillfredställelse. Det går i linje med Kotters syn att det är 

ett kritiskt moment att lyckas få tillräckligt med intresse inom organisationen. Vidare menar 

Isakssons (2016, s.111) att den viktigaste aspekten för att lyckas är att vinna både hjärta och 

hjärna från nyckelpersoner och konstaterar att logiska argument dock inte räcker för att lyckas 

utan de behöver också engageras känslomässigt. Det kan uppnås genom Kotters åtta-stegs 

förändringsprocess. Mer analys kring olika arbetssätt och verktyg återfinns under efterföljande 

frågeställning/avsnitt.   

Demings (1993) fjärde huvudområde som sammanfattar några av de 14 utgångspunkterna för att 

en organisation ska lyckas med ständiga förbättringar rör kunskap om psykologi och vad som 

motiverar människor till ett visst beteende. Det framgår i resultatet att det finns skillnader mellan 

vad som motiverar till att genomföra ett förbättringsarbete. En av cheferna nämner att en 

konsekvens eller problem behövs för att ett förbättringsarbete ska inledas. En annan chef anser 

att det inte finns några begränsningar för att bedriva ett förbättringsarbete om det finns en tydlig 

motivationsfaktor, till exempel en ny teknik som gör arbetet enklare. En tredje chef menar att 

det krävs en affär bakom som motiverar förändringen. Svenningsson och Sörgärde (2016 s. 119) 

framhäver ett annat synsätt, de anser att ett förändringsarbete bör kunna förutspås vilket 

möjliggör att det även kan planeras. De framhäver en systemsyn med fokus på en ledningsdriven 

förändring där alla delar inom organisationen bör styras och kontrolleras. De tre cheferna anser 

att något nytt måste hända för att det ska motivera till förändring, medan Svenningsson och 

Sörgärde (2016, s. 119) menar att förändringsarbete bör vara något ständigt pågående inom 

organisationen eftersom människors ständigt tolkat och omtolkar planer. Författarna kan således 

konstatera att det finns en förbättringspotential i synsättet på förbättringspotential och hur de 

initieras.  

5.3 Chefernas arbetssätt och verktyg 

Som tidigare beskrivits arbetar cheferna väldigt olika. Genom analysen i föregående 

frågeställning/avsnitt har författarna konstaterat att chefernas kvalitets- och förbättringsarbete i 

mångt och mycket är ostrukturerat och görs Adhoc samt att det överhuvudtaget är få vedertagna 

arbetssätt och verktyg från Offensiv kvalitetsutveckling som återfinns i chefernas beskrivning. 

Med syfte att konkretisera bilden och förstå vilka arbetssätt och verktyg som tillämpas samt för 

att identifiera förbättringsmöjligheter görs nu vidare analys.  

Hallencreutz (2012 s. 53) menar att det inte finns någon evidensbaserad best practice för att 

bedriva förändringsarbete, men att de organisationer som har kommit överens om ett och samma 

sätt att hantera planerings- och implementationsfasen också lyckas bättre med genomförandet. 

Hallencreutz (2012, s. 81) fastslår också att det finns mycket att vinna på att chefer tillämpar 

modeller. Genom modeller får de guidning kring hanteringen av förändring samtidigt som det 

ger en ökad kunskap i varför förändringen är nödvändig och vad den kommer få för effekt. Som 
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tidigare konstaterats arbetar cheferna till största del ostrukturerat med förbättringsarbete och de 

har inte har någon uttalad strategi. För att underlätta införandet av modellerna kan cheferna 

därför använda sig av Kotters åttastegsstrategi som syftar till att stödja vid förändringsarbete och 

eliminera vanliga problem (Svenningsson & Sörgärde, 2016).  Det finns tidigare forskning som 

visar att en liten organisation bör fokusera på de grundläggande värderingarna: Ledarskap, 

medarbetarnas delaktighet och kundorientering (Hansson, 2003). Det beror på att 

statistikprocesstyrning, kvalitet- och processkontroller med tillhörande verktyg i slutändan inte 

tillämpas eftersom organisationerna tenderar att istället välja ett förhållningssätt som fokuserar 

på att mäta den faktiska kundupplevelsen och agera på det. Författarna av rapporten konstaterar 

dock att perspektivet motsäger sig själv med tanke på att en process enligt Bergman och Klefsjö 

(2012, s. 457) har som syfte att skapa värde åt någon extern eller intern kund. Författarna tror 

därför att ökad kunskap kring tillämpning och anpassning av Offensiv kvalitetsutveckling är ett 

framgångskoncept för att öka sin grad av kvalitet, oberoende av storleken på organisationen.  

Som konstaterades i resultatet är det enbart PDSA och Lean som självmant kom på tal i 

intervjuerna. PDSA är ett vedertaget arbetssätt med syfte att skapa struktur för kontinuerlig 

förbättring av en process eller produkt. Arbetssättet ger stöd för att systematiskt analysera och 

bearbeta problem genom stegen Plan, Do, Study and Act (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 228ff).  

Arbetet enligt metoden skapar förutsättningar för lärdom och reflektioner som sedan kan tas med 

vidare. Ett enkelt sätt för cheferna att strukturera arbetet kan således antas vara att ta hjälp av 

PDSA. Det går i linje med kvalitetsutvecklingens synsätt att problem ska angripas på ett 

systematiskt sätt och beslut ska baseras på fakta (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 228). Fördelarna 

med arbetssättet är enligt författarna strukturen med rekommendationer i respektive fas och som 

dessutom riktar fokus mot tillämpning av olika kvalitetsverktyg. Det gör att problemet 

genomarbetas ordentligt. I Plan-fasen kan till exempel verktyg som Orsak-verkan-diagram 

användas för att identifiera grundorsaker till problemet och FMEA för att identifiera, 

kategorisera och analysera riskerna (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 228-229).  

Ytterligare en fördel med PDSA är sista faserna som möjliggör ett angreppssätt med fokus på 

uppföljning och en förutsättning för att skapa en lärande i organisation. Enligt Granberg och 

Ohlsson (2018, s. 55ff) är en lärande organisation inte en organisationsmodell utan snarare ett 

systemteoretiskt tänkande där individen, gruppen och organisationen utgör system där lärandets 

processer betonas. Både Sveningsson och Sörgärde (2015, s. 89) samt Garvin (1993) framhäver 

fördelarna med att se människan och lärandet som en viktig del i organisationsutveckling. En 

lärande organisation är duktiga på systematisk problemlösning, experimentera med nya tankar, 

dra lärdomar från egna och andras erfarenheter, historik och topprestationer samt sprida kunskap 

inom organisationen. Att således få in looparna som arbetssätt tror författarna att en organisation 

har mycket att vinna på, för att minimera riskerna att göra om samma misstag flera gånger och 

skapa en lärande organisation. Bergman och Klefsjö (2012, s. 414) fastslår också att ständiga 

förbättringar har en stark koppling till lärande och betonar att för att ständiga förbättringar ska 

bli en naturlig del av organisationen krävs en Lärande organisation. Det går även i linje med 

Demings (1993) syn att ett systemtänk skapar en förståelse för helheten inom organisationen 

vilket kan hjälpa cheferna att prioritera vilka komponenter som är viktiga. 

Lean som också nämns som arbetssätt av två chefer kan överlag konstateras vara ett arbetssätt 

som många chefer stött på. Enligt Bergman och Klefsjö (2012, s. 600) kan Lean ses som ett gott 

exempel på hur offensiv kvalitetsutveckling kan tillämpas. Det överensstämmer även med 

tidigare forskning av Halling och Renström (2011). Lean bygger på 14 principer (Liker, 2009, s. 

57ff) och är inte bara en uppsättning verktyg, det är ett förfinat system där alla delar samverkar 
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till en helhet. Lean skapar en konkurrenskraft över tid samtidigt som det möjliggör ständiga 

förbättringar (Halling och Renström, 2011). Lean bör ses som ett system och en kultur som ger 

personalen verktyg att ständigt förbättra sitt arbete. Tillämpningen utgår från huvudområdena: 

Långsiktigt tänkande, Rätt process ger rätt resultat, Tillföra organisationen värde genom att 

utveckla personal och samarbetspartners samt Ständigt sökande av grundorsaker till problem 

driver på lärandet inom organisationen (Liker, 2009, s. 61ff). Även Halling och Renströms studie 

(2011) visar att Lean efter införande ses som en helhet som innefattar medarbetarnas handlingar 

och tankesätt, inte bara en verktygslåda trots att det verkar vara ledningens tolkning. Författarnas 

tolkning är att Lean kan vara ett mer konkret sätt att tillämpa offensiv kvalitetsutveckling, men 

vill också passa på att framhäva att de tror att tankesättet som sådant kan vara värdefullt att dra 

nytta av för chefer och att de också högst troligt kan välja de delar de tycker är användbara. 

Halling och Renström (2011) beskriver också att det förekommer organisationer som inte väljer 

att kalla koncept de inför för Lean, utan istället för ett lämpligt namn där de utvecklar ett 

arbetssätt inspirerat av Lean som sitt egna anpassade system. På samma sätt kan 

implementeringen ses som att organisationens förbättrings- och utvecklingsarbetssätt utvecklas 

istället för att se det som en implementering av Lean. Som tidigare nämnt visar resultatet att 

majoriteten av cheferna känner till begreppet Lean och Halling och Renström (2011) framhäver 

att sättet kan anpassas efter varje organisation och att det är viktigt att våga göra fel. Vidare anser 

författarna att fokusera på att eliminera slöseri kan tänkas vara ett värdefullt arbetssätt. Lean 

handlar mycket om att minimera slöseri och icke värdeskapande aktiviteter inom organisationens 

processer (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 588). Det innebär bland annat att eliminera 

överproduktion, väntan, onödiga transporter, inkorrekta processer, onödigt lager, onödiga 

rörelser/förflyttningar, defekter samt outnyttjad kreativitet hos medarbetarna (Liker, 2009, s. 53). 

I enighet med Hallberg, et al. (2009) beskrivning kan en värdeflödesdanalys göras för att 

identifiera de delar av processen som inte tillför något värde för slutkunden. Genom att eliminera 

de icke värdeskapande aktiviteterna blir flödet mer effektivt, når högre kvalitet och det blir 

enklare att identifiera fel och brister eftersom problem kommer märkas av direkt.    

När resultatet analyseras huruvida andra relevanta arbetssätt eller verktyg tillämpas framgår det 

att det att det skiljer sig mellan de olika cheferna och organisationerna. Överlag kan dock 

konstateras att det är få arbetssätt och verktyg som tillämpas. Processorienteringen är ett tydligt 

exempel att börja med. Majoriteten av cheferna svarar att de arbetar processorienterat, men sedan 

framgår det dock inte hur cheferna använder processerna och utifrån deras olika beskrivningar 

tolkar författarna som att det inte handlar om något systematiskt processorienterat arbetssätt. 

Cheferna vittnar om att processerna beskriver olika flöden men de säger ingenting om 

kundvärde. Utifrån Bergman och Klefsjö (2012, s. 457) definition är en process ett nätverk av 

aktiviteter som upprepas i tiden, vars syfte är att skapa värde åt någon extern eller intern kund.  

Det var åtta chefer som nämnde att de hade principer för att hanteras sina processer, vilket 

innebär att samtliga övriga chefer inte tillämpar processledning. Det baseras på (Bergman & 

Klefsjö, 2012, s. 456) syn att Processledningen innebär att organisationen följer vissa principer 

för att hantera sina processer vilket exempelvis innefattar att utse olika roller med processansvar, 

definiera processens gränssnitt och kunder. Vidare ingår även att förbättra processen 

kontinuerligt genom att analysera och använda informationen från mätningarna för att förbättra 

processen.  

Genom att jämföra chefernas förklaringar med beskrivningen ovan (Bergman & Klefsjö, 2012, 

s. 457) konstateras få likheter kring processledning. I resultatet konstaterades också att få 

konkreta verktyg tillämpas. Rekommenderade verktyg så som till exempel processbaserad 

systemmodell, processfokusering, systemanalys eller statistisk processtyrning nämns inte av 
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någon av cheferna. Med tanke på att processledning anses vara en bra grund för att förbättra 

processer kan en låg processmognad konstateras. Det faktum att majoriteten dessutom säger sig 

arbetar med processer trots att författarna antar att de inte gör det går i linje med Isakssons 

(2016a, s.11) beskrivning att det är vanligt att organisationer säger sig ha kartlagda processer när 

de i själva verket endast har kartlagt olika flöden. Det kan antas bero på att ordet processledning 

är positivt laddat. Ingen av cheferna beskriver vilka positiva effekter deras processynsätt har, 

vilket tyder på att de inte är medvetna om Isakssons (2016a, s. 11) syn att allt värdeskapande 

sker i en process samt Bergman och Klefsjös beskrivning att en kartläggning av processer 

eliminerar onödiga administrativa rutiner, får bort icke värdeskapande eller repeterbara 

aktiviteter, minimerar ledtid och fungerar som en standardisering av arbetsmoment och 

aktiviteter. Majoriteten av chefernas har svårt att redogöra för sina processer. Det härleds till att 

de inte lyckats utforma dem i enlighet med Isakssons (2016a, s. 12) syn på vikten av definition 

av gränssnitt för processens input, output, resurser, intressenter och kunder. Det viktigaste som 

cheferna bör göra när de kartlägger processer är enligt Isaksson (2016a, s. 12) att vara tydliga 

med egna definitioner och begränsa antalet kategorier. Att dela in processer efter funktion är ett 

sätt att kartlägga, då delas de in bland annat i huvudprocesser, stödprocesser, ledningsprocesser.  

För att kartlägga organisationen och tillhörande processer som en helhet i sitt sammanhang är en 

Processbaserad systemmodell lämplig att använda. Den utgår från en generell processmall med 

huvudprocesser, ledningsprocesser, stödprocesser, resurser, input, drivers, output och outcome 

samt kompletteras med intressenter och konkurrenter (Isaksson, 2016a, s. 14). Författarna tror 

att arbetssättet är att rekommendera till cheferna eftersom det ingår i Processledning som finns 

till för att förbättra processerna (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 462). 

Som tidigare konstateras återfinns en varierande processmognad i de aktuella organisationerna 

och vad gäller statistisk processtyrning som verktyg visar resultatet en förmodad avsaknad av 

tillämpning. Författarna förespråkar således Rentzhog (1996, s. 159) tre olika angreppsätt som 

kan användas för att öka graden av processorientering inom organisationer. Den första strategin 

berör vikten av en ledningsstruktur som är processorienterad. Isaksson (2016b, s. 92) menar att 

initiativet helst ska komma från ledningen själva, vilket försvårar chefernas möjlighet. Det andra 

alternativet är att Förbättra processens prestanda, vilket antas vara något som cheferna kan göra. 

Isaksson (2016b, s. 92) menar att en förbättrad prestanda på processen bör öka intresset för 

processer för både ledning och medarbetare. Två exempel på att öka graden av processfokusering 

är genom statistisk processfokusering och systemanalys som nämns i efterföljande stycken. I det 

tredje sättet för att öka graden av processfokusering menar Rentzhog (1996, s. 159) att 

medarbetarna ska utbildas och få praktisk träning i att kartlägga processer, men Isaksson (2016b, 

s. 92) menar vidare att även det tredje alternativet kräver ledningens engagemang eftersom det 

påverkar medarbetarnas drivkrafter. 

I resultatet från första frågeställningen framgår att samtliga chefer arbetar med ett stort kund- 

och intressentfokus, men att ingen av dem uttryckligen beskriver ett kvalitetsarbete med kunden 

i fokus. Isaksson (2016b, s. 107) menar att det är viktigt att fokusera på processer för att 

säkerställa kund och intressentnöjdhet. Genom att inta ett processfokus kan en systemanalys 

genomföras där organisationen arbetar efter en viss nummerordning och identifierar på så vis 

möjliga förbättringspotential. I föregående avsnitt nämns även att cheferna i liten utsträckning 

har en ledning som prioriterar andra mål än de finansiella. Isaksson (2016a, s. 110) menar att 

systemmodells analysen kan vara ett bra verktyg att för antingen cheferna själva eller för 

ledningen kartlägga viktiga kvalitetsnyckeltal. Cheferna beskriver även svårigheter att hitta 

konkreta motiv till förändring att presentera för ledningen. Isaksson (2016a, s.20) menar vidare 
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att systemanalysen möjliggör att sammanställa miljöpåverkan, kvalitetsvariationer och kostnader 

till ett och samma ekonomiska nyckeltal. Genom att likställa de olika nyckeltalen kan ett 

angreppsätt för förbättring användas på alla områden, oavsett vilken dimension 

förbättringspotentialen befinner sig i.  

Cheferna vittnar vidare om olika motivationsfaktorer för att driva igenom en förändring, men det 

kan konstateras att majoriteten behöver en ny insikt eller ett fel för att bli motiverade till att 

förändra. Genom att införa statistisk processtyrning kan de öka sin insikt kring möjliga 

förbättringspotential och således bli motiverade till att införa ett mer strategiskt 

förbättringsarbete. Det baseras på dels på Bergman & Klefsjös (2012, s. 410-411) syn att 

förbättringsarbete bör innebära att aktivt leta efter tillvägagångsätt som skapar mervärde för en 

process output samt Isakssons (2016a, s. 8) beskrivning att mäta och förstå processers variation 

är en viktig del inom kvalitetsutvecklingen. Vid statistisk processtyrning eftersträvas en stabil 

process med liten variation som genom ett kontinuerligt bevaknings och förbättringsarbete mäts 

processen över tid och genom nyckeltal skapas förutsättningar för ständiga förbättringar. Genom 

att cheferna inför statistisk processtyrning kan de således skapa ett mer strukturerat sätt att arbeta 

med förbättringar. Isakson (2016a, s. 7) menar vidare att det inte är lätt att skilja på urskiljbara 

eller slumpmässiga orsaker, men att det är de urskiljbara orsakerna som bör få fokus eftersom 

det är de som skapar den största variationen. Resultatet visar att sju av cheferna arbetar rent 

adhoc med förändringar och majoriteten av cheferna som faktisk arbetar mer strukturerat saknar 

ett process-fokuserat arbetssätt. Det kan således antas att cheferna har mycket att vinna på att 

införa statistisk processtyrning och på så sätt kunna identifiera och eliminera den variation som 

har störst inverkan istället för att riskera att arbeta med den slumpmässiga. Flertalet av cheferna 

nämner att de behöver en ekonomisk drivkraft för att bedriva förändringsarbete. Eftersom syftet 

med statistisk processtyrning är att garantera intressentvärde genom att maximera processvärdet 

maximeras och minimera kostnaderna (Isaksson, 2016a, s. 7) tror författarna att cheferna skulle 

ha god användning av arbetssättet. Isaksson (2016a, s. 7) menar vidare att statistisk 

processtyrning är en god strategi för att arbeta med hörnstenen Basera beslut på fakta. 

Författarna anser dessutom att statistisk processtyrning kan ses som ett steg i att öka arbetet mot 

hörnstenen Fokusera på processer och hörnstenen Ständig förbättring eftersom organisationen 

inför ett kontinuerligt mät- och förbättringsarbete. 

Six Sigma som arbetssätt skapar struktur för att tillämpa statistisk processtyrning (Bergman & 

Klefsjö, 2012, s. 54). Det framgår dock i resultatet att Six Sigma inte tillämpas som arbetssätt av 

de aktuella organisationerna.  I Six Sigma genomförs problemlösningen med DMAIC, som 

innebär strukturerat arbete i faser där problemet definieras, mäts, analyseras, förbättras och 

övervakas. Med tanke på att det finns olika nivåer att tillämpa Six Sigma på och att organisationer 

kan behovsanpassa arbetssättet (Magnusson, Kroslid, Bergman, Häyhänen & Mills., 2003, s. 

75ff) anser författarna att metodiken borde vara aktuellt för några av organisationerna för att 

skapa struktur och tankesätt kring variation och avvikelser. En anledning till att arbetssättet anses 

vara så framgångsrikt är att det är strukturerat och systematiskt, utnyttjar många effektiva 

verktyg samt att det stödjer alla värderingar i hörnstensmodellen (Bergman och Klefsjö., 2012, 

s. 423-424) och att ledningen innehar kunskap kring variation ingår även som en del av Demings 

(1993) fyra huvudområden för att lyckas med ständig förbättring. 

När det kommer till målstyrning visar resultatet att det skiljer sig mycket mellan hur 

organisationer arbetar med mål. Det finansiella perspektivet verkar vara det som är mest 

utpräglat och fem av cheferna nämner att det är det enda perspektivet som ledningen fokuserar 

på. Att ledningen endast fokuserar på det finansiella perspektivet kopplar Tonnqvist (2014, s. 
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361) till att det är det klassiska bottom line där alla kostnader dragits bort vilket innebär ett fokus 

på det som varit.  Cheferna menar vidare att målen oftast är otydliga eller otillgängliga för 

medarbetarna, vilket tyder på att målen inte utformats på ett bra sätt. Bergman och Klefsjö (2012, 

s. 439) menar att mål med fördel kan skapas genom modellen SMART som står för att målen ska 

vara Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta. Att målen inte är utformade i 

enlighet med modellen kan förklara varför medarbetarna har svårt att förstå dem. Abrahamsson 

et al. (2016) menar att förståelse och delaktighet är viktigt ur flera olika aspekter. Genom 

förståelsestyrning kan en kultur skapas där medarbetarna är aktiva, där de känner att de kan 

påverka samt att ledningen har förtroende för var och en. Flera chefer nämner att de ofta får en 

långsiktig målsättning som de sedan omformulerar till kortsiktigt, vilket går i linje med 

Grafström et al. (2017, 198ff) syn att mål bör formuleras både långsiktigt och kortsiktigt. 

Författarna konstaterar även att ingen av cheferna framhäver att de arbetar med balanserad 

målstyrning som enligt Tonnquist (2014, s. 361) är ett sätt att arbeta med mål som förutom det 

ekonomiska perspektivet kompletteras med kundperspektiv, processperspektiv och 

medarbetarperspektiv. Det balanserade styrkortet kan beaktas både som ett sätt att förbättra och 

som ett sätt att strukturera mätningar. Flera chefer nämner att de mäter kundtillfredsställelse och 

processernas produktivitet vilket skulle kunna ingå i det balanserade styrkortet. Den sortens 

mätningar är enligt Ljungberg & Larsson (2012, s. 460) ett sätt att mäta nuläget på och de menar 

därför att det balanserade styrkortet även bör kompletteras med ett utvecklingsperspektiv för att 

kunna mäta vart organisationen är på väg.   

Ett sätt att leda och styra organisationens resurser mot uppsatta mål är genom ett ledningssystem 

(Bergman & Klefsjö, 2012, s. 422). Ledningssystemet bör samordna verktyg, principer och 

arbetssätt som används för att leda organisationen i önskad riktning, trots det visar resultatet att 

det bara är hälften av cheferna som uppger att de har ett ledningssystem inom organisationen. 

Det framkommer även att det råder en stor variation av både utformning, innehåll och 

användningsområde. Isaksson (2016b, s. 12) menar att ett ledningssystem bör bestå av 

ledningsprocesser, huvudprocesser och stödprocesser och Bergman och Klefsjö (2012, s. 422) 

menar att ledningssystemet kan användas för att strukturera de ingående arbetssätten och 

verktygen som behövs för att stötta arbetet med värderingar.  

Att en chef nämner att de utformat ett eget ledningssystem på avdelningen eftersom 

organisationens inte är bra går emot Bergman och Klefsjö (2012, s. 422) syn att ett 

ledningssystem möjliggör att alla inom organisationen arbetar i samma riktning mot 

verksamhetsidén, strategi och vision. Eftersom tidigare nämnda chef nämner att deras 

ledningssystem är väldigt rörigt och en annan menar att det finns mycket olika dokument på 

intranät anser författarna att de kan ha mycket att vinna på att införa ett integrerat 

ledningssystem. Det baseras på Jørgensen, Remmen och Mellado (2006) teori att ett integrerat 

ledningssystem minskar komplexiteten och kostnader eftersom olika dimensioner sätts ihop till 

ett gemensamt ledningssystem och organisationen behöver då endast förhålla sig till en 

bedömning där överlappning elimineras.  

Att det endast är en av cheferna som är nöjda med strukturen på ledningssystemet anser 

författarna tyda på att det är den enda organisationerna som lyckats med strukturen. De andra 

organisationerna kan tänkas behöva omstrukturera ledningssystemet. Ett sätt att strukturera 

ledningssystemen enligt Bergman och Klefsjö (2012, s. 422) är genom att kategorisera de olika 

delarna efter de arbetssätt och verktyg som behövs för att stötta organisationens värderingar. 

Resultatet visar som tidigare nämnts att det är stor variation mellan chefernas sätt att arbeta med 

förbättringar och det är endast två som verkar arbeta med processer. Författarna anser således att 
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organisationerna har mycket att vinna på att införa ett kvalitetsledningssystem. SIS (2016, s. 10-

11) menar att ett kvalitetsledningssystem hjälper organisationen att styra verksamhetens 

aktiviteter mot ett önskat resultat genom att strukturera processer, resurser och dokumentation. I 

resultatet framgår att fem av cheferna på de större organisationerna uppger att det finns personer 

i roller som arbetar med kvalitetsledning men cheferna anser att de är allt för byråkratiskt och 

fyrkantiga. En förklaring kan vara att cheferna arbetar med kvalitetsledningssystemet härleds till 

SIS (2016, s. 10-11) syn att kvalitetsledningssystem ibland uppfattas leda till omfattande 

byråkrati, onödiga dokument och minskad flexibiliteten trots att det inte är syftet. Författarna 

drar slutsatsen att cheferna inte förstår syftet med kvalitetsledningssystemet eller att systemet 

inte är utformat på rätt sätt. Tanken är att det ska skapa grundförutsättningar för att löpande 

kunna förbättra organisationens övergripande prestandan genom strukturen i det systematiska 

arbetssättet (SIS, s. 10-11) Isaksson (2016b, s. 5) beskriver att Offensiv kvalitetsutveckling kan 

ses som grunden till ett ledningssystem eftersom det innefattar värderingar, arbetssätt och 

verktyg med målet att skapa ökad extern kundtillfredsställelse med lägre resursåtgång. Vilket 

således kan användas av cheferna som vill utforma en struktur för arbetet med förbättringar. 

Isaksson (s. 6) fastslår att PAV-modellen är ett bra sätt att kartlägga ledningssystemet eftersom 

den består av principer, arbetssätt och verktyg. Hörnstenarna inom kvalitetsutvecklingen utgör 

då de principer som organisationen utgår från när de utformar arbetssätt och verktyg inom 

ledningssystemet. 

Syftet med ISO standarderna är att strukturera och synliggöra viktiga aspekter inom 

kvalitetsarbete (SIS, 2016, s. 13). När cheferna tillfrågas om de är ISO kvalitetscertifierade 

framgår att endast fyra av cheferna är det. Författarna anser att det är anmärkningsvärt att ingen 

av cheferna reflekterade över hur det stödjer deras arbete. ISO (2019b) framhäver att SIS, är en 

internationell organisation som producerar standarder som säkerställer att material, produkter 

och processer uppfyller sitt syfte.  Resultatet visar att två av cheferna blandar ihop kvalitet och 

miljöledningssystemet vilket härleds till att det finns flertalet olika standarder och 

ledningssystem inom ISO och de delas upp efter olika serier, till exempel 

Kvalitetsledningssystem, Miljöledningssystem och Arbetsmiljöledningssystem (ISO, 2016). 

9000-serien beskriver kvalitetsledningssystem som baseras på ledningens och organisationens 

engagemang, de sju ledningsprinciperna, en processorienterad struktur, fokuserar på ständiga 

förbättringar samt en omvärldsanalys och riskhantering. 

I Sverige är det Svenska Institutet för standarder, SIS, som ansvarar för standarderna och det är 

de som prövar ifall organisationer lyckats med införandet. Om en organisation vill bli certifierad 

är de krav som anges i standarderna ett måste. Till chefen som nämner att de inte lyckats med 

införandet vill författarna rekommendera ISO 9001 som är en standard som stödjer upprättandet 

av ett kvalitetsledningssystem (SIS, 2016, s. 13). Vidare framhäver SIS (2016, s. 13) vikten av 

att anpassa arbetet med kvalitetsledningssystemet efter organisationens behov och krav, genom 

att bland annat undvika standardlösningar. Det relaterar författarna till att tre av cheferna 

antingen försökt införa ett kvalitetsledningssystem men misslyckats eller inte längre är 

kvalitetscertifierade. Med tanke på att cheferna vittnar om ett starkt kundfokus anser författarna 

att det bör finnas motiv att bli ISO certifierade. Det baseras på det kundfokus som ISO standarder 

har eftersom det säkerställer att material, produkter och processer uppfyller sitt syfte (ISO, 2019). 

Organisationerna som inte är ISO certifierade kan enligt SIS (2016, s. 150) skapa en systematik 

för att införa ett kvalitetsledningssystem. Metoden baseras på sju steg, vilka är beskrivna i 

teoriavsnittet. Att cheferna inte framhäver hur ISO kan stödja deras arbete kan härledas till SIS 

(2019a) information att det ofta saknas arbetssätt och förmågor för att lyckas med arbetet och 
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framhäver vikten av ett helhetsgrepp kring organisationens innovationsförmåga. Något som 

författarna vill passa på att informera cheferna om är att SIS (2019a) kommer publiceras 

ytterligare en ISO standard under året. Den kommer ge vägledning kring systematisk 

innovationsförmåga genom ledarskap, kultur, processer, mätetal, användarinsikter, metoder och 

verktyg, roller, ansvar samt resurser. Som tidigare nämnts framhäver cheferna att det är viktigt 

att utvecklas för att nå kundernas önskemål. Det går i linje med Bergman och Klefsjös (2012, s. 

124-125) syn på att innovation är en del av kvalitetsperspektivet eftersom kundernas önskemål 

kan kombineras med nya tekniska möjligheter och på så sätt omvandla kreativa idéer till en ny 

affärsmöjlighet, vilket även bekräftar systemperspektivet.  

5.4 Sammanfattande analys 

5.4.1 Chefernas arbete med Offensiv kvalitetsutveckling  

Liten kunskap kring Offensiv kvalitetsutveckling  

Det finns mycket att vinna på att tillämpa Offensiv kvalitetsutveckling, både ur kund- och 

lönsamhetsperspektiv (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 57ff). Trots det arbetar cheferna inte med 

offensiv kvalitetsutveckling. Enbart en av cheferna har hört talas om begreppet. Överhuvudtaget 

skiljer sig chefernas beskrivning av kvalitet mycket och det kan konstateras att kvalitetsfrågorna 

generellt sett inte är integrerade i organisationerna. 

 

Enskilda arbetssätt och verktyg i varierande utsträckning  

Trots att det är fördelaktigt att se Offensiv kvalitetsutveckling som ett ledningssystem bestående 

av värderingar, arbetssätt och verktyg (Isaksson, 2016a, s. 5) verkar det snarare som att cheferna 

enbart tillämpar dem fristående. Författarna tolkar det som att det handlar om den allmänna 

organisationsledningen och ledarskapet, inte som ett strategiskt och systematiskt förhållningssätt 

med offensiv kvalitetsutveckling som ambition.   

 

Skapa förutsättningar för delaktighet och Arbeta med ständiga förbättringar 

Generellt kan konstateras att värderingarna Skapa förutsättningar för delaktighet samt Arbeta 

med ständiga förbättringar är de hörnstenar som i stor utsträcknig prioriteras.  Det framgår att 

cheferna anser att utvecklingsarbete ingår i deras roll och de tycker att medarbetarnas 

engagemang är viktigt, där emot verkar de inte lägga samma vikt vid kvalitetsbegreppet i övrigt 

eller hörnstenen Arbeta med processer. Det går i linje med Hanssons (2003) forskning som visar 

att statistisk processtyrning, kvalitet- och processkontroller med tillhörande verktyg inte 

tillämpas. Organisationerna tenderar att fokusera på kundupplevelsen. Författarna reflekterar 

dock över att synsätten och arbetssätten verkar skilja sig mycket mellan organisationerna.  

 

Sätta kunden i centrum prioriteras  

Gällande värderingen Sätta kunden i centrum kan konstateras att alla cheferna är väldigt måna 

om sina kunder, vilket går i linje med Bergman och Klefsjö (2012, s. 40) beskrivning att kvalitet 

uppfattas olika beroende på individens behov och att ett kundfokus därför är en förutsättning för 

att uppnå kvalitet.  Däremot är det ingen av cheferna som uttryckligen beskriver ett 

kvalitetsarbete med kunden i fokus.   

 

Avsaknad av Basera beslut på fakta och Utveckla ett engagerat ledarskap  

Vidare indikerar analysen att det finns en generell avsaknad av värderingarna Basera beslut på 

fakta och Utveckla ett engagerat ledarskap trots att Bergman och Klefsjö (2012, s. 50) anser att 

ett starkt och engagerat ledarskap är fundamentalt för att skapa en kultur för offensiv 

kvalitetsutveckling. Vikten av fokus på att basera beslut på fakta styrks av Deming (1993) som 

menar att kunskapsbildning är en grundsten för att lyckas med förbättringsarbete.  
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Stor variation av Arbeta med processer  

Arbeta med processer är den värdering som skiljer sig mest mellan cheferna. Majoriteten av 

cheferna svarar att de arbetar med processer, men exakt hur de arbetar med processerna 

framkommer inte i någon större utsträckning. Med tanke på chefernas kundfokus bör 

processorientering prioriteras eftersom det är ett sätt att strukturerat säkerställa intressentvärdet, 

vilket hjälper till att maximera värdet och minimera kostnaderna (Isaksson, 2016a, s. 4-7). Det 

framgår också att det skiljer sig hur de arbetar med processer. Författarna konstaterar att det finns 

en generell omognad i system- och procestänk och avsaknad av kunskap kring fördelarna.  

 

5.4.2 Chefernas förbättringsarbete 

Förbättringsarbete anses vara viktigt  

Generellt anser cheferna att förbättringsarbete är viktigt för att utvecklas, vilket går i linje med 

Bergman och Klefsjö (2012, s. 38) beskrivning att en organisation som förändrar och förbättrar 

ofta är framgångsrik. Dock kan konstateras att definitionen av förbättringsarbete varierar och att 

det tenderar att handla mest om lösa problem som uppstår.  

 

Olika tillämpning av struktur och metoder  

Chefernas metod och struktur för att bedriva förbättringsarbete skiljer sig, både Adhoc och ett 

mer strukturerat förhållningssätt används.  Det förekommer viss struktur kring arbetssätt och 

verktyg och de som har mer systematik verkar besitta mer kunskap inom kvalitetsområdet. Det 

kan förklaras med Larssons (2008, s. 217) teori att en orsak till att de operativa arbetsuppgifterna 

prioriteras är chefer bristande förändringskompetens. 

 

Bristfälligt förbättringsarbete trots goda förutsättningar 

Cheferna anser över lag att de har goda förutsättningar att bedriva förbättringsarbete, men de 

lyckas generellt sett ändå inte med att bedriva strategiskt och långsiktigt förbättringsarbete. Det 

överensstämmer med Hallencreutz (2012, s. 81) syn att förändringsledning sker parallellt med 

en uppsjö av andra arbetsuppgifter och att chefer varken har tid, engagemang eller intresse av att 

lära sig de teoretiska modellerna som existerar. 

 

Bristfälligt engagemang från högsta ledningen  

Högsta ledningens engagemang i förbättringsarbete kan överlag fastslås som bristfällig. Bristen 

på engagemang kan tänkas vara en bidragande orsak till att förbättringsarbete inte prioriteras. 

Forslund (2013, s. 270-271) beskriver att chefer tenderar att prioritera de uppgifter som någon 

pressar på. 

 

Variation kring motivationsfaktorer  

Vad som motiverar förbättringsarbete skiljer sig, generellt sett verkar det inte ses som något 

proaktivt som ständigt ska pågå. Förbättringsinitiativ startas framförallt vid behov, till exempel 

vid ny teknik, en affär som kräver det eller att ett problem uppstår. Chefernas syn 

överensstämmer inte med Svenningsson och Sörgärde (2016 s. 119) teori att ett 

förändringsarbete kan förutspås vilket möjliggör planering och att förändringsarbete bör vara 

något ständigt pågående eftersom människors ständigt tolkat och omtolkar planer.  

  

Tidsaspekten och prioritering är den största utmaningen  

Den största utmaningen för cheferna är tidsaspekten och svårigheter att prioritera mellan alla 

arbetsuppgifter, ansvarsområden och det operativt arbete. Resonemanget stödjs av exempelvis 

Larsson (2008, s. 216) som uppger att mellanchefernas roll inkluderar otydliga arbetsuppgifter, 

stort ansvar och motstridiga krav och Fjellborg och Haake (2018) som menar att chefers roll är 

komplex. Chefernas vardag fastslås vara komplex och att det inte är enkelt att vara chef. 
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Det ekonomiska perspektivet är avgörande   

Utvecklingsarbete kostar pengar och det framkommer svårigheter för cheferna att motivera 

förändringsarbete till ledningen.  Det går i linje med Kotters syn att det är ett kritiskt moment att 

lyckas få tillräckligt med intresse inom organisationen och Isakssons (2016, s.111) beskrivning 

att den viktigaste aspekten för att lyckas är att vinna både hjärta och hjärna från nyckelpersoner. 

 

Högsta ledningens har fokus på ekonomin  

Vidare så tolkar författarna det som att högsta ledningen generellt sett enbart styr med det 

finansiella perspektivet, vilket kan anta påverka att det kortsiktiga ekonomiska utfallet hela tiden 

behöver prioriteras högst. Överlag verkar det inte vara så att organisationerna budgeterar för 

förbättringsarbete. Att ledningen inte kommunicerar andra mål kan enligt Institutet för 

kvalitetsutveckling (2018, s. 23ff) bero på att det ofta finns brister i uppfattning och 

förväntningar kring kvalitetsarbete. 

 

Organisationskulturens påverkan  

Den rådande organisationskulturen och ledningens styrning kan antas vara bidragande orsaker 

till att flera av cheferna inte prioriterar förbättringsarbete, trots att de har mandat att välja sina 

arbetsuppgifter. Bergman och Klefsjös (2012, s.39) menar att om ledningens handlingar inte 

visar att kvalitet är minst lika viktigt som till exempel direkta kostnader eller leveranstider 

kommer inte heller medarbetarna prioritera det. Författarna inser att ett stort hinder för att bedriva 

kvalitets- och förbättringsarbete kan vara att tankesättet inte är integrerat och genomsyrar 

verksamheten.     

5.4.3 Chefernas arbetssätt och verktyg  

Varierande arbetssätt och metoder  

Som tidigare beskrivits arbetar cheferna väldigt olika. Chefernas kvalitets- och förbättringsarbete 

är generellt sett ostrukturerat och görs Adhoc. Det är få vedertagna arbetssätt och verktyg från 

Offensiv kvalitetsutveckling som återfinns i chefernas beskrivning. Det härleds till Hallencreutz 

(2012 s. 53) beskrivning att det inte finns någon evidensbaserad best practice för att bedriva 

förändringsarbete.  

 

Enbart PDSA och Lean  

Det var enbart PDSA och Lean som självmant kom på tal i intervjuerna, vilket bekräftar 

avsaknaden av vedertagna arbetssätt och verktyg. I analysen lyfts ett antal arbetssätt och verktyg 

fram och vilka möjliga fördelar de skapar. Bergman och Klefsjö (2012, s. 414) fastslår att 

ständiga förbättringar har en stark koppling till lärande, där PDSA anses vara ett bra verktyg. 

Enligt Bergman och Klefsjö (2012, s. 600) kan Lean ses som ett gott exempel på hur offensiv 

kvalitetsutveckling kan tillämpas.  

 

Cheferna påstår att de har processfokus men inga konkreta arbetssätt  

Majoriteten av cheferna svarar att de arbetar processorienterat, men det framgår inte hur cheferna 

använder processerna. Utifrån deras olika beskrivningar tolkar författarna det som att det inte 

handlar om något systematiskt processorienterat arbetssätt. Att cheferna uppger att de arbetar 

med processer kan bero på att ordet processledning är positivt laddat (Isaksson, 2016a, s.11).   

 

Motiv till processfokus  

Enligt Bergman och Klefsjö (2012, s. 457) är en process ett nätverk av aktiviteter som upprepas 

i tiden, vars syfte är att skapa värde åt någon extern eller intern kund. Författarna anser således 

att det är något som borde prioriteras av cheferna med tanke på deras starka kundfokus. 
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Ingen tillämpning av processverktyg  

Med tanke på att Processledning kan ses som ett arbetssätt att kartlägga och förbättra processerna 

(Bergman & Klefsjö, 2012, s. 462) kan en låg processmognad konstateras med tanke på att 

varken processbaserad systemmodell, processfokusering, systemanalys eller statistisk 

processtyrning inte tillämpas.  

 

Ingen tillämpning av Six Sigma eller DMAIC  

Six Sigma med tillhörande DMAIC-metodik tillämpas inte heller, trots att Bergman och Klefsjö 

(2012, s. 423-424) anser att det är ett arbetssätt som systematiskt utnyttjar många effektiva 

verktyg och stödjer alla värderingar i hörnstensmodellen.  

 

Målstyrning: Finansiellt perspektiv prioriterat  

Det skiljer sig mycket hur organisationer arbetar med mål. Det finansiella perspektivet verkar 

vara det som är mest utpräglat och flertalet chefer berättar att det är det enda perspektivet som 

ledningen fokuserar på, ingen framhäver att de tillämpar balanserad målstyrning. Det finansiella 

perspektivet kopplar Tonnqvist (2018, s. 361) till att det är det klassiska sättet medan balanserad 

målstyrning är ett sätt att arbeta med mål som förutom det ekonomiska perspektivet kompletteras 

med kundperspektiv, processperspektiv och medarbetarperspektiv. 

 

Hälften av organisationerna har ett ledningssystem  

Det framkommer att det bara är hälften av organisationerna som har ett ledningssystem samt att 

det vidare råder en stor variation av både utformning, innehåll och användningsområde. Ett 

ledningssystem är ett sätt att leda och styra organisationens resurser mot uppsatta mål och 

samordnar verktyg, principer och arbetssätt som används för att leda organisationen i önskad 

riktning (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 421) 

 

Missnöje över ledningssystemet  

Cheferna verkar inte vara nöjda med ledningssystemets struktur. De verkar inte heller ha 

förståelse för de möjligheter ett ledningssystem ger vilket minskar deras engagemang. Således 

antas ett integrerat ledningssystem vara en god idé eftersom det minskar komplexiteten och 

kostnader genom att olika dimensioner sätts ihop till ett gemensamt ledningssystem (Jørgensen, 

Remmen & Mellado, 2006). 

 

ISO Certifiering men otydligt stöd  

Det är fyra av organisationerna som är ISO certifierade. Det som dock är anmärkningsvärt är att 

resultatet indikerar att cheferna inte ser standarderna som möjligt stöd i deras arbete. Överlag 

verkar det finnas en okunskap och brist på intresse. ISO finns enligt SIS (2016, s. 13) till för att 

strukturera och synliggöra olika viktiga aspekter inom kvalitetsarbete. 
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6. DISKUSSION 

Med syfte att sätta studiens analyserade resultat i ett större sammanhang och belysa ytterligare 

perspektiv görs en diskussion utifrån författarnas synpunkter, andra argument och möjliga 

påverkande faktorer. Först diskuteras Offensiv kvalitetsutveckling allmänt och sedan används 

hörnstensmodellen som stöd i diskussionen eftersom den har en betydande roll i studiens 

problembakgrund och frågeställningar. 

Författarna konstaterar att studien innefattar ett komplext och omfattande ämne. Offensiv 

kvalitetsutveckling i sig är ett brett koncept och kan antas kräva mycket kunskap och förståelse. 

Dessutom finns olika benämningar och varianter som misstänks skapa utmaningar och förvirring 

i den praktiska tillämpningen. Vad skiljer egentligen Lean från Six Sigma? Hur relaterar offensiv 

kvalitetsutveckling till TQM? Hur relaterar Offensiv kvalitetsutveckling till Six Sigma? Vad 

skiljer ISO-standarderna, Lean och Six Sigma? Vad är verktyg och vad är arbetssätt och vad kan 

egentligen hjälpa oss?  Det faktum att cheferna redan innan har krävande roll med många olika 

arbetsuppgifter gör det troligtvis ännu svårare för cheferna att skapa och bibehålla kunskap i 

ämnet. Kunskap som är viktig för att kunna leda verksamheten enligt filosofin i Offensiv 

kvalitetsutveckling. Författarna reflekterar över att det finns en risk att expertis inom 

kvalitetsutveckling är en förutsättning för att lyckas. Det kan tänkas vara en av anledningarna till 

att offensiv kvalitetsutveckling inte är så vedertaget. Kan det också kanske vara så att filosofin 

lämpar sig bättre i större organisationer där möjligheten finns att ha utpekade roller som styr och 

ger stöd i arbetet? Fast och andra sidan misstänker författarna att det då kan finnas en riska att 

cheferna ändå hamnar i en passiv roll. Det kan således konstateras viktigt att tänka igenom hur 

cheferna ska engageras i arbetet och på vilket sätt kunskap ska byggas. Även det faktum att det 

egentligen inte finns någon generell best practice som enkelt kan kopieras och överföras är något 

som författarna tror påverka möjligheten för tillämpning. Fast och andra sidan anser författarna 

att synsättet med hjälp av värderingarna kan vara en bra utgångspunkt för att iallafall komma 

igång med ett mer strategiskt förbättringsarbete. Författarna anser även att ISO-standarderna kan 

ses som best practice och vägledning.   

Synssättet i hörnstenen Ständiga förbättringar verkar vara svårt att efterleva. Det konstateras när 

resultatet i studien visar att de generellt verkar ta initiativ till förbättringsarbete först när en 

händelse eller ett problem redan uppstått. Författarna inser att hörnstenen inte endast innebär 

förbättringar i bemärkelsen att omformulera ett tillstånd till ett annat. Det innebär snarare att 

ständigt strategiskt undersöka och arbeta förebyggande för att minska risken för plötsliga fel och 

brister som kräver akuta insatser. Ständiga förbättringar grundas i organisationskulturen, där 

ledningen, cheferna och medarbetarna var och en, eller tillsammans, har möjlighet att inverka 

och styra organisationen till att integrera ständiga förbättringar i den dagliga verksamheten. 

Författarna konstaterar att det är lätt att säga att man arbetar med ständiga förbättringar, men att 

det snarare i verkar handlar om att ständigt lösa problem som uppstår. Författarna konstaterar att 

skillnaden mellan de två förhållningssätten är stor och reflekterar över huruvida cheferna kan se 

och förstå skillnaden och vidare förstår vilken vinning ett mer strategiskt angreppsätt leder till. 

Författarna anser att begreppet ständiga förbättringar inte ska relateras till att ständigt springa 

runt och släcka bränder, snarare tvärt om. Att ta sig tid till att arbeta mer strategiskt och 

långsiktigt kommer i slutändan frigöra tid. Författarnas farhågor kring chefernas möjligheter att 

prioritera förbättringsarbete bekräftas genom studien och det är något som författarna diskuterat 

mycket under arbetet med studien. Författarna anser att figur 12, som de sett i olika sammanhang 

när förbättringsarbete diskuterats på internet, illustrerar problembilden väl. 
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 Figur 12: Bild som visualiserar risken med att inte ta sig tid för 

förbättringsarbete 

Utveckla ett engagerat ledarskap är den hörnsten som verkar vara svårast för cheferna att 

påverka. Författarna konstaterar dock att det förmodligen är den viktigaste hörnstenen för att 

utveckla en lärande organisation som ständigt utvecklas. Resultatet visar ett samband mellan 

ledningens engagemang och chefernas prioritering av förbättringsarbete. Det bekräftar teorin 

kring att chefer har större benägenhet att utföra uppgifter som en överordnad trycker på. 

Författarna har stor förståelse för att cheferna prioriterar som de gör. Vem vill inte vara bra på 

sitt jobb och tillgodose de krav som kommer uppifrån? Utifrån det faktum att deras roller 

innefattar många olika delar så måste de givetvis prioritera det som högsta ledningen pekar mot. 

Det belyser vilken stor påverkan ledningen har på vad som prioriteras inom organisationen och 

varför till exempel ett balanserat styrkort kan tänkas vara lämpligt. Författarna reflekterar också 

över att även det kulturella perspektivet blir synbart när ledningen och ledarskapet diskuteras. 

Studien bekräftar att chefernas förutsättningar i mångt och mycket går att relatera till 

organisationens allmänna utvecklings- och förbättringskultur, som i hög grad styrs av högsta 

ledningen. Författarna konstaterar att högsta ledningen i majoriteten av organisationerna verkar 

sakna förståelse för varför förbättringsarbete är nödvändigt, vilket ytterligare förstärker 

slutsatsen att Offensiv kvalitetsutveckling inte är vedertaget. När författarna funderar över 

resultatet blir de konfunderade och känner sig osäkra på om det verkligen kan stämma. Kan 

verkligen en organisation ledas utan ambition att vilja utvecklas? Författarna tror att det mer 

handlar om en skillnad i synsättet mellan chefer och högsta ledningen. Att en chef genomför 

förbättringar är troligtvis något ledningen förväntar sig, men kanske kan det vara så att de inte 

är nog tydliga med förväntningarna och skapar rätt förutsättningar.  

Vidare reflekterar författarna över det finansiella perspektivet och att ledningen i stor 

utsträckning inte verkar ge plats i budget för förbättringsarbete. Det är klart att det påverkar 

chefernas möjligheter. Det fanns en del exempel i chefernas beskrivningar som författarna 

reagera över, bland annat den chef som beskriver hur det händer att hen till och med gör 

förbättringar i smyg för att slippa förklara varför ekonomiska medel har använts på ett visst sätt. 

Flera chefer vittnar också om att ledningen säger en sak men i uppföljning och ekonomiska 

diskussioner blir de motsägelsefullt. Cheferna beskriver att det är svårt att motivera en förbättring 

för ledningen om den inte innebär en direkt ekonomisk vinning. Det anser författarna går i linje 

med teorin att både hjärta och hjärna behöver beröras hos nyckelpersoner, men också att 

förhållningssätt enligt nästkommande hörnsten Basera beslut på fakta borde kunna ge fördelar i 

dialogen med ledningen.  

Resultatet indikerar på en avsaknad av hörnstenen Basera beslut på fakta. Det relaterar 

författarna till den generella bristen av ett systematiskt och strukturerat förhållningssätt. Om 

cheferna etablerat ett arbetssätt där de tar fram fakta inför förslag på förbättring skulle det 
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säkerligen fungera som tydligare motiv på vikten att agera. Avsaknaden av hörnstenen relaterar 

författarna således till chefernas svårigheter med att motivera ledningen. Utan underbyggda 

argument är det svårt att övertyga andra. När det kommer till förändringsarbete anses hörnstenen 

även vara av betydande roll med tanke på att nuläget bör ligga som grund för att peka vägen mot 

ett nyvärde, skillnaden mellan dem utgörs av den fakta som ligger till grund för beslutet. Något 

som författarna och andra sidan reflekterar över är de eventuella fördelarna som ett icke fakta 

baserat förhållningssätt kan tänkas skapa. Det borde till exempel innebära snabbare beslutsvägar, 

kreativitet, spontanitet och en enklare möjlighet att ständigt förbättra och våga prova på nya 

saker. Det finns säkert många framgångssagor kring impulsiva och kreativa entreprenörer som 

troligtvis anser att Offensiv kvalitetsutveckling hindrar kreativ affärsutvecklingen. Som exempel 

kan nämnas en av chefernas syn på hur hen anser att kvalitetsavdelningen riskerar att begränsa 

snarare än att stödja utvecklingen. Chefen beskriver att hen tyckte att det entreprenörsdrivet hade 

svårt att anpassas inom kvalitetsramarna och att det hela tiden känns som de har helt olika syn 

på tillvaron. Dock poängterade chefen att kvalitetsfokuset gjort “att de gått från rena vilda västern 

till riktigt strukturerat” och det tack vare kvalitetspersoner. 

Arbeta med processer är något som många chefer påstår att de gör, men enligt analysen rör det 

sig i stor utsträckning snarare om arbete med flöden och rutiner. Författarna reflekterar kring 

processernas användningsområden rent strategiskt och inser att processperspektivet innefattar en 

djupare systembaserad helhet. I flöden eller rutiner tror författarna att det mer handlar om 

kartläggning av enskilda handlingsmönster, tillskillnad från processer som beskriver det faktiska 

helhetsvärdet som produceras mot kund. Kunskap inom processledning är något som författarna 

anser skapar ett annat synsätt på verksamheten och värdet som skapas mot kund. Vidare 

reflekterar författarna över att kartläggning av processer förmodligen tar tid, men författarna ser 

också stora fördelar. Arbetet med kartläggningen kan antas ge värdefulla insikter och identifiera 

möjliga förbättringsområden. Processerna kan sedan användas till vidare diskussioner, visa på 

ansvarsfördelning, visa kritiska roller och förenkla överlämningar.  

När författarna reflekterar över eventuella nackdelar med det processorienterade synsättet leds 

tankarna till cheferna som beskriver att de har kartlagda processer men att de inte används. En 

av cheferna berättar till exempel att allt finns dokumenterat på intranätet, men att det inte är något 

som hen använder. Det får författarna att fundera på vad syftet då är och vad organisationen 

missat. Finns det någon nytta med att enbart kartlägga processerna? Har högsta ledningen missat 

att förankra processtänket? Eller finns det ett ointresse från chefen själv? Författarna fastslår att 

det finns många användningsområden men att det generellt ser ut att finnas en bristfällig 

processmognad bland cheferna. Anledningarna till det är troligtvis många, men författarna 

reflekterar över att det säkert handlar om ett eget intresse också. Processer är förmodligen inte 

det som en operativ chef tycker är det mest spännande. Vidare tänker författarna att det kanske 

är svårt att se vinningen om chefen saknas kunskap kring kvalitetsutveckling. Författarna 

konstaterar att det var några av cheferna som utmärkte sig med kunskap inom området och det 

märktes att dialogen blev på ett helt annat sätt.     

Kunden i centrum är något som visar sig vara av betydande karaktär för cheferna. Majoriteten 

genomför kundundersökningar för att se hur väl de uppnår kundernas behov och önskemål. 

Författarna funderar dock över hörnstenens innebörd och inser att det är den värdering som är 

svårast att definiera och analysera. Att en organisation finns är helt beroende av kunderna, vilket 

således också borde innebära att alla organisation sätter kunden i centrum. Enligt teorin så 

handlar det om att förstå sina kunder och alltid sätta deras behov i fokus. Författarna inser till 

exempel att behov och önskemål inte är samma sak. Det gäller att leva sig in i kundens perspektiv 
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och systematiskt försöka uppfylla och överträffa behoven. Författarna inser att det inte är enkelt, 

precis som teorierna också fastslår. Cheferna i studien verkar ändå hittat ett relativt bra sätt att 

arbeta med kundbehoven. Det författarna reflekterar över är arbetssätten och strukturen troligtvis 

kan förbättras för att insikter tas till vara på. De olika sätten att genomföra kundenkäter och hur 

de hanterade klagomål och så vidare i de olika organisationerna var intressant att höra om, i 

enlighet med så mycket annat skilde det sig väldigt mellan organisationerna.   

När hörnstenen Skapa förutsättningar för delaktighet analyseras blir ledarskapet och det 

kulturella-perspektivet tydligt för författarna. Med tanke på att teorierna fastslår att delaktighet 

skapar motivation bör det vara av stor vikt för att både identifiera och genomföra förbättringar 

framgångsrikt. Något som anses vara anmärkningsvärt i resultatet är insikten att det inte alltid är 

så att det finns en vilja att vara delaktig. En av cheferna beskriver bland annat att hen hela tiden 

försöker skapa delaktighet men att medarbetarna verkar känna att det inte ingår i deras 

arbetsuppgifter att utveckla verksamheten. Det kan i sin tur härledas till andra delar inom 

Offensiv kvalitetsutveckling, exempelvis en kultur och ledarskap som förespråkar ständiga 

förbättring. För att komma till rätta med den typen av synsätt kräver troligtvis ett grundligt arbete 

med värderingar.  Något som författarna också reflekterar över är det faktum att medarbetarna 

inte alltid vet vad som är bäst för organisationen och att det i sin tur kräver ett engagerat ledarskap 

som leder medarbetarna i rätt riktning. Det kan tänkas innebära att högsta ledningen behöver 

inkludera cheferna i organisationens utveckling. Författarna inser att det krävs mycket av 

cheferna och ledarskapet för att skapa förutsättningar för delaktighet. Det är inte något som bara 

uppstår. Med tanke på att deras roll redan är under stor press, kan dock författarna förstå att det 

är en utmaning att ta sig tiden. Fast och andra sidan bör det vara fundamental del som ingår i 

ledarskapet och medarbetarutvecklingen. 

6.2 Reflektion  

Studien har undersökt hur 12 chefer från olika organisationer tillämpar Offensiv 

kvalitetsutveckling och hur de arbetar med kvalitets- och förbättringsarbete. Resultatet från 

studien är en kartläggning av nuläget samt rekommendationer på förbättringsförslag för chefer 

som vill utvecklas inom offensiv kvalitetsutveckling. Förbättringsförslagen är baserade på 

skillnaden mellan teori och resultatet i studien med ambitionen att konkretisera utifrån ett 

organisationsledningsperspektiv samt chefens egna perspektiv. Författarna hoppas att 

förbättringsförslag som presenteras i studien ska ge praktisk inspiration. 

Teorierna och rekommendationerna inom Offensiv kvalitetsutveckling är tydliga, men resultatet 

visar att filosofin inte är vedertagen. Bland annat visar studien stora gap mellan den teori som 

finns kring förbättringsarbete, med tanke på att cheferna i liten utsträckning arbetar systematiskt 

och strategiskt. Det framkommer att cheferna har utmaningar i att bedriva förändringsarbete, 

vilket kan tolkas som att teorierna och rekommendationerna med stor sannolikhet hade kunnat 

underlätta för dem. Utifrån tidigare forskning kan konstateras att många av perspektiven som 

lyfts stämmer med resultatet i studien, bland annat chefernas roll och svårighet att prioritera 

bekräftas tillsammans med de fördelar som organisationer kan uppnå genom att införa Offensiv 

kvalitetsutveckling. 

Det är svårt att avgöra om studien kan lösa chefernas utmaningar, men med tanke på de fördelar 

som framkommer i teorin tror och hoppas författarna att studien kan ge nya värdefulla insikter 

och inspiration till förändring. Det är viktigt att poängtera att varje organisation är unik och att 

det därför inte finns något generellt facit på framgång inom området. Författarna hoppas även att 

det framgår att Offensiv kvalitetsutveckling kan skapa en filosofi som underlättar både på 
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organisationsledningsnivå och chefsnivå. Studien bekräftar teoretiskt fördelarna med Offensiv 

kvalitetsutveckling och att det finns stöd och vägledning kring både värderingar, arbetssätt och 

verktyg. Författarna har även insett att det finns mycket värdefull kunskap och erfarenhet i olika 

institut, standarder och konsultbolag som kan vara behjälpligt vid arbete med Offensiv 

kvalitetsutveckling.  

Metoden som används kan konstateras fungerat väldigt bra. Underlaget från datainsamlingen 

blev tillräckligt stort och innehållsrikt för att analysera och således uppnå syfte med studien. 

Metoden hade också provats och också finslipats genom en pilotstudie, vilket kan anta varit en 

fördel och trygghet för fattarna. När studien nu gjorts i större skala känner sig författarna väldigt 

nöjda med både chefsurvalet, intervjumaterialet, kartläggningen av resultatet och hur analysen 

utformats. Dock konstaterar författarna att studien endast skrapar på ytan i de olika 

organisationerna och de ingående delarna i Offensiv kvalitetsutveckling. Ett alternativt 

angreppsätt hade varit att studera en eller ett fåtal organisationer på djupet. Det hade troligtvis 

resulterat i än mer praktiska råd och konkreta rekommendationer. På det sättet hade författarna 

också haft möjlighet att sätta organisationen och chefens förutsättningar i ett större sammanhang 

och förstå påverkande faktorer på ett annat sätt. Det hade och andra sidan troligtvis begränsat 

möjligheten att se samband, jämföra och skapa överförbarhet. Även en fallstudie där chefens 

verklighet och organisationens förutsättningar studeras på plats hade varit intressant. Det hade 

bland annat gjort att författarna inte behövt tolka chefernas beskrivningar på samma sätt. Till 

exempel hade ledningssystemen, processkartläggningarna och dialogen med medarbetarna och 

högsta ledningen kunnat studerats. Författarna anser dock att vald metod fortfarande passar syftet 

bäst.       

Det som har varit utmanande under studien handlar framförallt om urvalet. Det var viktigt för 

författarna att skapa ett urval som skulle ge en uppfattning om verkligheten och en spridning 

mellan olika typer av branscher och chefer. Författarna gjorde mycket förarbete och 

kartläggning. Det var svårt att hitta olika branscher och chefer som hade tid att ställa upp. I 

slutändan blev urvalet väldigt bra och författarna anser att resultatet således har en bra 

överförbarhet. Något som underlättat identifieringen av lämpliga chefer är att författarna bor i 

olika städer, vilket gett kontakter inom ett större geografiskt område. Att cheferna har haft svårt 

att prioritera att medverka i studien går i linje med studiens problembakgrund och bekräftar 

chefernas pressade schema. Slutligen kan nämnas att författarna är väl medvetna om att den 

teoretiska bakgrunden för studien är bred och att många teorier på en övergripande nivå 

tillämpas. Författarna reflekterar över att det egentligen hade varit intressant att bearbeta och 

analysera teorierna på ett djupare plan, men inser att studiens omfattning hade blivit allt för stor 

då. De anser dock att nivån som valts är tillräckligt för att synliggöra relevanta värderingar, 

arbetssätt och verktyg, även om beskrivningarna och analysen inte går ner på detaljer. Den breda 

teoretiska bakgrunden är således ett aktivt val av författarna med syfte att skapa en helhet. 

Helhetsperspektivet är något som författarna anser vara viktigt att lyfta fram med tanke på 

problembilden och den generella avsaknaden av struktur och helhetstänk. Avslutningsvis 

konstaterar författarna att något som verkligen underlättat under arbetets gång är hur tankarna 

genomgående har kunnat strukturerats med hjälp av Hörnstensmodellen.       
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7. SLUTSATSER 

Det är ett brett område och flertalet aspekter relaterat till offensiv kvalitetsutveckling ur ett 

chefsperspektiv som har studerats. Även om författarna inser att det skiljer sig mycket mellan 

olika organisationer är bedömningen att slutsatserna och de generella förbättringsförslagen har 

en överförbarhet till andra organisationer. Först presenteras studiens slutsatser relaterat till 

frågeställningar och sedan följer förbättringsförslag med syfte att ge inspiration till de chefer och 

organisationer som vill utvecklas inom Offensiv kvalitetsutveckling. Författarna har identifierat 

två olika intressanta perspektiv att ge förbättringsförslag utifrån: Vad högsta ledningen kan göra 

på organisationsnivå samt vad cheferna själva kan göra. Slutligen görs en avslutande diskussion 

och förslag på fortsatt forskning delges.   

7.1 Chefernas arbete med Offensiv kvalitetsutveckling  

Det framgår tydligt att offensiv kvalitetsutveckling inte är vedertaget av de chefer som deltagit i 

studien. Författarna kan konstatera att chefernas förhållningssätt till kvalitetsutveckling varierar 

och att några av cheferna verka ha kunskap inom området, utan att de själva definierar det som 

offensiv kvalitetsutveckling. Något som verkar vara vanligt är att kvalitetsarbetet utgår från att 

kvalitet är något som i efterhand kan justeras, istället för att aktivt arbete förebyggande. En 

generell slutsats är dock att det i samtliga organisationer ändå förekommer enskilda värderingar, 

arbetssätt och verktyg som går att relatera till offensiv kvalitetsutveckling.  

7.2 Chefernas förbättringsarbete 

Det kan konstateras att cheferna anser att förbättringsarbete är viktig, att de ser det som en del 

av sitt ansvarsområde samt att de anser att de har bra förutsättningar för att bedriva 

förbättringsarbete. Studien fastslår dock att det förekommer differens mellan chefernas arbetssätt 

och struktur när deras praktiska tillämpning jämförs med teorin kring Offensiv 

kvalitetsutveckling. Teorin säger att förbättringsarbete bör vara systematiskt och ständigt 

pågående, men trots att cheferna egentligen har stora mandat att styra över sin tid konstateras att 

de generellt har svårt att prioritera långsiktigt och strategiskt förbättringsarbete. Vidare 

konstaterar författarna att enbart ett fåtal av cheferna arbetar strukturerat och att det finns en 

generell förbättringspotential att gå från Adhoc till ett mer strukturerat arbetssätt. 

Studien visar att det är svårt för cheferna att prioritera förbättringsarbete, vilket framförallt 

relateras till två faktorer: Chefsrollen och ledningens förhållningssätt. Chefens roll är komplex 

och innefattar många olika ansvarsområden, vilket gör att förbättringsarbete behöver ske 

parallellt med en mängd andra arbetsuppgifter och riskerar således att nedprioriteras till förmån 

för mer akuta operativa göromål.  Chefens prioritering påverkas också av flertalet perspektiv 

som relaterar till ledningens förhållningssätt. Studien bekräftar teorin att chefer tenderar att 

prioritera det som en överordnad trycker på. Det framgår i studien att ledningen i stor 

utsträckning tenderar att styra och kommunicera enbart finansiella mål och ekonomiskt resultat, 

det kan förklara varför cheferna inte prioriterar förbättringsarbete. Studien belyser även hur 

ledningens handlingar i kombination med deras syn på utvecklings- och förbättringsarbete 

påverkar organisationskulturen och förhållningssättet. Författarna konstaterar att resonemanget 

bekräftar det kritiska värderingperspektivet som framhävs i Offensiv kvalitetsutveckling.  
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7.3 Chefernas arbetssätt och verktyg 

Chefernas kvalitets- och förbättringsarbete är generellt sett ostrukturerat och det är få arbetssätt 

och verktyg från Offensiv kvalitetsutveckling som används. Generellt sett har cheferna inga 

uttalade arbetssätt och metodiker, de väljer och anpassar hanteringen beroende på situationen, 

problemet och behovet. Det är enbart två av cheferna som beskriver att de använder konkreta 

verktyg, PDSA och Lean nämns. Det kan således konstateras att rekommenderade arbetssätt och 

verktyg enligt Offensiv kvalitetsutveckling inte tillämpas. 

Den teoretiska bakgrunden redogör för fördelarna med arbetssätt och verktyg enligt Offensiv 

kvalitetsutveckling och utifrån det har författarna inom ramen för studien identifierat 

rekommenderade arbetssätt och verktyg. Vad gäller ett processorienterat arbetssätt konstateras 

en generell avsaknad. Cheferna verkar inte heller vara medvetna om de fördelar som bland annat 

processfokus, processkartläggning, processledning, systemanalys och statistisk processtyrning 

skapar. Generellt sett tillämpas inte heller ett integrerat ledningssystem eller balanserad 

målstyrning på ett fördelaktigt sätt. Vad gäller Lean så är det många av cheferna som är bekanta 

med begreppet, men enbart två som delvis tillämpar arbetssättet. Six Sigma är generellt sett okänt 

bland cheferna. ISO-standarderna, som enligt författarna kan vara ett bra verktyg för vägledning 

inom kvalitetsutveckling, verkar inte användas av cheferna trots att några av organisationerna är 

eller har varit certifierade.  

7.4 Förbättringsförslag 

Utifrån slutsatserna konstateras två olika perspektiv intressanta att framhäva och således även ge 

förbättringsförslag utifrån. Dels vad högsta ledningen kan göra på organisationsnivå samt vad 

cheferna själva kan göra. Om Offensiv kvalitetsutveckling som filosofi ska genomsyra 

organisationen krävs ett övergripande systemtänk samt ett fullständigt engagemang och styrning 

från högsta ledningen.  Det är troligtvis något som enskilda chefer har svårt att själva bestämma 

och få genomslagskraft. Deras roll och delaktighet är däremot avgörande som en del i helheten 

för en organisation som väljer att implementera en filosofi i linje med Offensiv 

kvalitetsutveckling. Författarna tror att kunskapen och synsättet skapar fördelar både i det 

operativa och det strategiska ledningsarbetet. Sett utifrån enbart chefernas perspektiv i en 

organisation som av olika anledningar inte väljer att implementera offensiv kvalitetsutveckling 

förespråkar författarna att den enskilda chefen utvecklar kunskap inom området. Chefen kan 

således applicera både värderingar, arbetssätt och verktyg i sin egna vardag, i ledarskapet och i 

styrning av sin avdelning/ansvarsområde.  

Genom att tillämpa perspektiven vad ledningen kan göra på organisationsnivå och chefens egna 

möjlighet beskrivs konkreta förbättringsförslag utifrån värderingarna i hörnstensmodellen inom 

Offensiv kvalitetsutveckling. Förslagen bör ses som inspiration för att utveckla ett 

förhållningssätt i linje med offensiv kvalitetsutveckling. Författarna är medvetna om att 

rekommendationerna inte är applicerbara på samtliga organisationer, men anser ändå att de kan 

ge generella insikter. 
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Tabell 1: Förbättringsförslag relaterade till värderingen Utveckla ett engagerat ledarskap 

Utveckla engagerat ledarskap 

Ledningen Chefen 

 

• Börja med att skapa en tydlig vision, 

filosofi och strategi som passar 

organisationen. Se upp för 

standardlösningar, men utgå från 

rekommenderade värderingar, 

arbetssätt och verktyg.  

• Strukturera och styr med hjälp av ett 

ledningssystem. Det bästa är om det 

integreras med andra befintliga 

styrmodeller i ett integrerat 

ledningssystem. 

• Planering, uppstart och 

implementering av kvalitetsarbetet 

görs lämpligen med systematik 

enligt PDSA.  

• Tänk på att det krävs totalt 

engagemang och kontinuerlig 

styrning och stöttning, att förändra 

förhållningssätt och kultur är inte 

enkelt. 

• Medarbetarna och chefernas 

delaktighet redan från start är också 

en framgångsfaktor. 

 

 

• Även om det saknas förankring i 

resten av organisationen från början 

går det med eget engagemang och 

genom att synliggöra aktiviteter och 

resultat med stor sannolikhet väcka 

ett intresse i organisationen.  

• Skapa egen kunskap inom Offensiv 

kvalitetsutveckling. Ta del av teorin 

i rapporten och komplettera med 

information på internet. Kunskap 

inom offensiv kvalitetsutveckling 

och en förståelse för nyttan av att 

systematiskt arbetssätt och 

användbara verktyg är en värdefull 

grund. 

 

Tabell 2: Förbättringsförslag relaterade till värderingen Sätt kunden i centrum 

Sätt kunden i centrum 
Ledningen Chefen 

 

• Kvalitetsaspekten är komplex och 

det gäller att förstå på vilket sätt 

kundbehoven kan hjälpa 

organisationen. 

• Det är lätt att säga att kunden är i 

centrum, för det är klart att den alltid 

kommer vara det. Ledningen bör 

dock se över på vilket sätt 

organisationen tar reda på de riktiga 

behoven, så det inte bara handlar om 

specifika önskemål. 

• Ena organisationens kvalitetssyn.  

• Försök att utgå från kundernas 

behov och säkerställ systematiskt 

arbeta med kvalitetsfrågor genom 

alla led. Arbeta med att aktivt 

 

• Fokusera på kundernas behov och på 

vilket sätt avdelningen kan påverka 

behoven  

• Säkerställ att även medarbetarna 

förstår kvalitetsperspektivet och 

kundernas behov. 

• Uppmuntra medarbetarnas 

delaktighet. Det är ofta de som 

känner kunden bäst och kan besitta 

viktiga insikter kring deras behov. 

• Försök att skapa ständiga dialoger 

kring kundernas behov och hur de 

kan påverkas  

• Genom att identifiera kundbehovet 

kan arbetssätt lättare optimeras för 
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förebygga, förändra och förbättra 

verksamheten utifrån behoven. 

 

att tillmötesgå kundens 

förväntningar. 

 

Tabell 3: Förbättringsförslag relaterade till värderingen Arbeta med ständiga förbättringar 

Arbeta med ständiga förbättringar 

Ledningen Chefen 

 

• Första steget är att förstå att det finns 

olika sätt att se på förbättringsarbete 

och att det är viktigt att det 

synliggörs att det är kontinuerligt 

förebyggande arbete som 

organisationen bör sträva mot.  

• Skapa ett anpassat koncept som 

passar organisationen, Lean kan ses 

som ett gott exempel.  

• Sätt egen prägel och namn på 

filosofin som önskas skapas  

• Skapa en styrmodell, forum, 

arbetssätt och verktyg som passar 

organisation. 

• Se upp för förbättringsarbete som 

enbart utgår från att problem redan 

uppstått! Tanken är inte att 

förbättringsarbete ska innebära att 

springa runt och släcka bränder. 

• För att skapa grunden till önskat 

förhållningssätt har ledningen ett 

stort ansvar. Arbeta aktivt för att 

skapa förutsättningarna för en kultur 

där fokus ligger på proaktivt och 

strukturerat förhållningssättet. 

• Lyft fram goda exempel! 

• Bestäm hur chefer och 

medarbetarnas kan uppmärksammas 

i arbetet med ständiga förbättringar. 

• Integrerar det långsiktiga 

utvecklingsperspektivet i 

resultatredovisning och 

uppföljningen. Cheferna behöver 

känna att förbättringsarbetet är 

viktigt och att det inte motsägs i den 

uppföljning och målstyrning som 

görs. Ett balanserat styrkort med fler 

aspekter än det ekonomiska 

rekommenderas. 

• Att arbete med ständiga förbättringar 

på ett mer systematiskt sätt 

möjliggör också en lärande 

 

• Chefens egna sätt att se på 

förbättringar är viktigt. Säkerställ 

kunskap i skillnaden mellan enbart 

lösa problem och arbeta 

förebyggande.  

• Använd PDSA som gemensam 

metodik för att kontinuerlig förbättra 

på ett systematiskt sätt 

• Oavsett om organisationen valt att 

arbete enligt ISO kvalitetsledning 

kan chefen använda standarderna 

som riktlinjer och 

rekommendationer. De innehåller 

mycket bra inspiration!  

• Föregå med gott exempel samt 

premiera aktiviteter som stödjer en 

kultur och värderingar som 

kontinuerligt förebygger, förändrar 

och förbättrar. 

• Försök att utforma en lärande 

avdelning med hjälp av en 

systematisk 

problemlösningsmetodik. 

Experimentera med nya tankar, dra 

lärdomar från egna och andras 

erfarenheter, historik och 

topprestationer samt sprida kunskap 

inom organisationen. 

• Ett tips är att införa Lean som 

konkret arbetssätt för att främja 

synsättet med ständiga förbättringar 

och lärande organisation. 

• Utgå från att det är fyra 

kunskapsområden som är viktiga för 

att lyckas med förbättringsarbete: 

systemtänkande, kunskap om 

variation, kunskapsbildning och 

psykologi. De behöver stärkas på 

avdelningen 
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organisation. Visa genom både tal 

och handling att det är viktigt att 

systematiskt lära av de 

förbättringsarbeten som görs!    

• Implementera ett 

kvalitetsledningssystem enligt ISO 

och integrera det med andra 

ledningssystem.  

• ISO-standarderna kan hjälpa 

organisationen även om det inte är 

aktuellt med ett 

kvalitetsledningssystem just nu. De 

innehåller vägledning och 

rekommendationer för olika nivåer i 

organisationen. Utgå från att det är 

fyra kunskapsområden som är 

viktiga för att lyckas med 

förbättringsarbete: systemtänkande, 

kunskap om variation, 

kunskapsbildning och psykologi. 

Fundera på hur kunskapen kan 

stärkas i organisationen 

 

 

Tabell 4: Förbättringsförslag relaterade till värderingen Skapa förutsättningar för delaktighet 

Skapa förutsättningar för delaktighet 
Ledningen Chefen 

 

• Filosofin, visionen och 

värderingarna måste genomsyra hela 

organisationen. Ledningen behöver 

fokusera på att skapa förutsättningar 

för delaktighet. 

• Synsättet bygger på en positiv 

människosyn och tron att genom rätt 

förutsättningar kommer 

medarbetarna vilja engagera sig 

• Förståelsestyrning  rekommenderas. 

Det gör att en kultur kan skapas där 

medarbetarna är aktiva, där de 

känner att de kan påverka och det är 

tydligt att ledningen har förtroende 

för var och en 

• Undvik att skapa en komplex och 

formella strukturer, försök istället 

skapa närheten mellan ledningen och 

medarbetarna och fokusera på att 

möjliggöra den informella 

delaktigheten. 

 

• Medarbetarna är en viktig tillgång i 

Offensiv kvalitetsutveckling. Genom 

att som chef inspirera och skapa 

kunskap inom området kommer 

mognadsnivån suggestivt höjas. 

• Utgå från synsättet positiv 

människosyn som bygger på tron att 

genom rätt förutsättningar kommer 

medarbetarna vilja engagera sig. 

• Att fokusera på vikten av 

ledarskapet som en kulturellaspekt 

kan vara en bra grund. Genom 

chefens styrning och handlingar 

påverkas kulturen och fokuset hos 

medarbetarna.  

• Det kan vara bra att tänka på att sikta 

mot att skapa en lärande 

organisation där medarbetarnas 

delaktighet och utveckling är en 

viktig aspekt.  

• Uppmärksamma medarbetare som 

visar på engagemang och vilja att 
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• Cheferna behöver också känna att 

det är viktigt att de involverar 

medarbetarna. Genom ledningens 

handling styrs chefernas och 

medarbetarnas agerande. Tänk på att 

inte agera motsägelsefullt till det 

som specificerat i konceptet, 

filosofin och värderingarna - då 

kommer det vara svårt att lyckas 

etablera ett synsätt och kultur enligt 

Offensiv kvalitetsutveckling! 

 

ständigt förenkla, förändra och 

förbättra. Coacha de medarbetare 

som behöver utvecklas inom 

området.  

• Investera extra mycket tid i 

medarbetarnas delaktighet i början, 

det kommer ge resultat och 

underlätta framöver. Etableras 

tankesättet enligt Offensiv 

kvalitetsutveckling har medarbetarna 

en gemensam grund att stå på och en 

systematik som enklare kan skapa 

delaktighet. 

Tabell 5: Förbättringsförslag relaterade till värderingen Basera beslut på fakta 

Basera beslut på fakta 
Ledningen Chefen 

 

• Även om det ofta krävs snabba 

beslut är det viktigt att etablera ett 

synsätt som underlättar att beslut 

inte tas på fel grunder. Enligt 

offensiv kvalitetsutveckling är 

tanken att beslut ska vara 

underbyggda med fakta. 

• För att skapa systematik och 

förutsättningar för att basera beslut 

på fakta behövs en generell struktur. 

• Ett framgångskoncept för att skapa 

struktur är att etablera en generell 

kunskap kring processledning, 

variation och systematiskt arbetssätt 

i organisationen.  

• Arbetssätt enligt statistisk 

processtyrning innebär att ständigt 

kontrollera och förbättra 

processerna. Tankesättet och Six 

Sigma som mer konkret helhet med 

arbetssätt och verktyg är lämpligt att 

inspireras av och införa. 

• Överhuvudtaget finns det många 

rekommenderade verktyg som 

ledningen med fördel kan besluta att 

implementera i hela organisationen 

för att möjliggöra struktur kring hur 

problem angrips och ett mer 

systematiskt sätt att definiera beslut. 

PDSA och Orsaks-verkan-diagram 

är två exempel. 

 

• Även om det inte finns en gemensam 

syn på beslutsfattande och hur 

problem ska angripas i 

organisationen kan chefen själv 

skapa struktur för att samla in, 

kategorisera och analysera olika 

typer av information samt också 

skapa en kunskap kring variation 

och orsaker. 

• Chefen har en stor 

påverkansmöjlighet på den egna 

avdelningen och medarbetarna. 

Genom att fokusera på värderingar, 

arbetssätt och verktyg enligt 

Offensiv kvalitetsutveckling 

kommer troligtvis automatiskt ett 

mer fakta baserat arbetssätt 

etableras.  

• Chefen kan fundera på konkreta 

arbetssätt och verktyg som är 

lämpliga att använda för att 

systematisera. Till exempel kan 

Orsak-verkan-diagram användas för 

att identifiera grundorsaker till 

variation och PDSA-cykeln för att 

angripa problemen på ett 

systematiskt sätt 

• Som konstateras är cheferna ofta i 

tidspress och det är svårt att 

prioritera kvalitets- och 

förbättringsarbete. Ett mer 

faktabaserat förhållningsätt 
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• Ett integrerat ledningssystem kan 

också vara en god tanke för en 

ledning som vill skapa en ordentlig 

struktur i styrningen. Det gör att 

organisationen bara behöver 

förhållas sig till en bedömning, 

onödig överlappning elimineras, det 

finns en konsekvens inom krav, 

resurserna optimeras, underhållet av 

ledningssystemet minskas och det 

skapas ett bättre beslutsfattande. 

 

underlättar prioritering av 

förbättringsförslag som identifieras. 

Systematiken gör att besluta till 

exempel kan tas utifrån relevans av 

fakta och betydelsegrad. 

 

Tabell 6: Förbättringsförslag relaterade till värderingen Arbeta med processer 

Arbeta med processer 

Ledningen Chefen 

 

• Även om det kan vara svårt och 

tidskrävande att skapa en 

processorienterad organisation bör 

det ses som en god möjlighet och en 

viktig grund. Genom att kartlägga 

och strukturera organisationens 

processer möjliggörs sedan vidare 

utvecklingsarbete. 

• Processperspektivet skapar ett 

systemfokus och möjliggör till 

exempel Systemanalys för att 

identifiera viktiga kvalitets nyckeltal 

vid framställning av mål till ett 

balanserat styrkort.  Även statistisk 

processtyrning kan implementeras. 

• Ledningen bör dock se upp för att 

enbart skapa processer på en 

övergripande ledningsnivå utan 

förankring nedåt i organisationen. 

Det är viktigt att cheferna och 

medarbetarna är delaktiga och 

förstår både syfte och vilket stöd 

processorienteringen kan vara.  

• Tänk på att anpassa språket så alla 

känner igen sig. Det ska vara 

verklighetsbaserat! Annars finns det 

en risk att det inte används. 

• Det kan vara bra att införa ett 

integrerat ledningssystem som 

hjälper organisationen att styra 

verksamhetens aktiviteter mot ett 

önskat resultat genom att strukturera 

processer, resurser och 

 

• Som chef är ett processorienterat 

synsätt mycket värdefullt. Det 

möjliggör en medvetenhet kring 

helhet, system, och värdeskapande. 

Det skapar också ett bra grund och 

förhållningssätt för  

utvecklingsarbete.  

• Om organisationen inte arbetar med 

processer kan ändå chefen etablera 

förhållningssättet och dra fördelar av 

det. På vilken nivå processer 

kategoriseras och definieras är upp 

till var och en. Även om det är 

fördelaktigt att det görs på 

övergripande nivå och vidare nedåt i 

organisationen kan det även göras på 

avdelningsnivå.  

• Genom att kartlägga processer och 

börja fundera på processledning kan 

chefen synliggöra brister, onödiga 

överlämningar, ineffektiv hantering 

och så vidare. 

• Processorientering är ett sätt att 

strukturerat säkerställa 

intressentvärdet. Chefen kan till 

exempel använda systemanalys för 

att identifiera förbättringspotential 

utifrån olika perspektiv.  

• Det finns många olika arbetssätt och 

verktyg som relaterar till att arbeta 

med processer. Förslagsvis fokuserar 

chefen på att först skapa 

grundläggande kunskap inom 
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dokumentation. På det sättet skapas 

även en helhet kring processerna. 

• Om organisationen verkligen vill dra 

nytta av processfokuset kan Six 

Sigma vara aktuellt som 

övergripande strategi. 

 

området och lär sig om fördelarna. 

Sedan bör förhållningssättet 

anpassas till organisationen och 

förutsättningarna. 

• Processtänket i sig är användbart 

men genom att implementera 

stödjande arbetssätt och verktyg 

kommer chefen successivt än 

tydligare utveckla en processyn och 

än mer systematik i hur 

verksamheten styrs. 

• Genom att arbeta med processer kan 

chefen skapa en bättre förståelse 

kring vad som skapar värde och vad 

som eventuellt kan elimineras. Ofta 

görs mycket i processerna av 

gammal vana och helheten studeras 

inte, då finns det en risk att enbart 

enskilda hanteringar förbättras. 

• Att förespråka och succesivt 

implementera ett processfokus bland 

medarbetarna finns det troligtvis 

mycket att vinna på. Det är viktigt 

att chefen överför konkret kunskap 

och synliggör verklighetsbaserade 

exempel på hur man kan tänka och 

vad som bör åstadkommas. Se upp 

för att process-pratat blir för långt 

från verkligheten och att 

medarbetarna inte ser nyttan med 

det. Målbilden är att de ska förstå 

helheten och vilket värde de skapar 

och hur de kan påverka det 

slutgiltiga resultatet till kund. 

• Det finns metodiker som stödjer och 

förespråkar processtänket. Konkret 

exempel som bygger på 

processorientering är arbetssätten 

Lean och Six Sigma. En bra idé kan 

vara att fundera på hur koncepten 

kan anpassas och tillämpas.   

 

  

7.5 Avslutande diskussion och förslag på fortsatt forskning  

Studien visar att den teoretiska bakgrunden skiljer sig mycket från verkligheten. Författarna 

upplever att filosofin inom Offensiv kvalitetsutveckling i stor utsträckning framställs som ett 

framgångsrikt sätt att bedriva och utveckla organisationer. Hur kommer det sig då att Offensiv 

kvalitetsutveckling inte är vedertaget? Författarna funderar på om det verkligen beror på studiens 
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identifierade bristerna gällande organisationsledning och chefernas förutsättningar. Kan det vara 

så att det finns annan problematik med filosofin och metoderna? Lämpar sig tankesättet 

fortfarande bättre i typiska producerande organisationer? Författarna förespråkar vidare 

forskning kring varför offensiv kvalitetsutveckling inte är vedertaget. Det hade även varit 

intressant att studera resultatet av en implementering av offensiv kvalitetsutveckling i de aktuella 

organisationerna.  

Med tanke på att Offensiv kvalitetsutveckling innefattar ett brett område med många olika 

värderingar, arbetssätt och verktyg funderar författarna på om svårigheterna att lyckas med 

offensiv kvalitetsutveckling kan härledas till metodiken i sig. Det konstateras och andra sidan att 

ledningens engagemang exempelvis kan vara en avgörande faktor för filosofins genomslagskraft 

och att svårigheterna därför borde kunna härledas till att misslyckandet rör tillämpningen av 

metoden. Författarna reflekterar vidare över hur mycket organisationskulturens osynligt 

påverkar möjligheterna att lyckas. Författarna inser återigen att de enbart skrapat på ytan inom 

ett brett och komplext område och anser således att det finns många perspektiv att forska vidare 

inom. Även det faktum att författarna identifierat både ledningsnivå och chefsnivå som viktiga 

perspektiv är intressant att belysas. Det är en aspekt och två organisationsperspektiv som 

troligtvis har stor kulturellpåverkan och kan tänkas vara högst aktuella att forska vidare om.   

Något som författarna också reflekterar över är hur anpassade rekommendationerna inom 

Offensiv kvalitetsutveckling egentligen är till nutidens sätt att leda och utveckla organisationer. 

Författarna tänker även på framtidens organisationer, den digitaliserade och globaliserade 

framtiden är precis runt hörnet. Det finns flera perspektiv som, under de senaste åren, har fått 

stor genomslagskraft och kan tänkas påverka nutidens organisationsledning. Författarna tänker 

bland annat på trenderna kring Agilt arbetssätt och DevOps, nya sociala och etiska 

hållbarhetskrav, sociala medier och influencers och den allt mer automatiserade och AI-drivna 

verksamheten. På vilket sätt har kvalitetstekniken anpassats till de nya kraven? Hur behöver den 

anpassas till framtiden?  Författarna reflekterar över det faktum att budskap och trender kan 

basuneras ut på sociala medier på bara några minuter och på så sätt påverka affärerna direkt. 

Fungerar det då att ha standardiserade arbetssätt och faktabaserade långsiktigt tänk? Blir kanske 

kunskap inom spontan innovation viktigare? Författarna förespråkar således vidare forskning 

inom framtidens krav på Offensiv kvalitetsutveckling och huruvida det finns en risk att Offensiv 

kvalitetsutveckling redan nu är ett förlegat synsätt.  
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Bilaga 1, Brev som skickades till cheferna innan intervjuerna 

 

Hej 

Vi är två studenter, Linn och Therese, som har studerat ett kandidatprogram inom Kvalitetsteknik – 

Ledarskap, kvalitet och förbättring – via distans på Uppsala Universitet. Det är nu äntligen dags för oss 

att genomföra vårat examensarbete.  

Vi kontaktar dig i rollen som chef och skulle vilja ställa ett antal frågor kring kvalitet och förbättringsarbete. 

Vi kommer att intervjua 10-15 personer, vars svar sammantaget kommer användas som en helhet i vårt 

fortsatta arbete med analys och slutsats. I slutändan hoppas vi att rapporten kommer ge insikter och 

tankar kring kvalitetsarbete och eventuella generella förbättringsmöjligheter. Tanken är att studien ska 

vara med fokus på chefens perspektiv – fånga din syn och dina förutsättningar. 

Materialet från intervjuerna behandlas konfidentiellt. Det innebär att det bara är vi som genomför 

intervjuerna som får ta del av dina svar och din medverkan är helt anonym. Inga personnamn, 

organisationsnamn eller andra namn kommer att skrivas ut i rapporten.  

Det skulle betyda jätte mycket för oss om du har möjlighet att ställa upp på en intervju. 

Vi bokar en tid och plats som passar dig, intervjun beräknas ta en timma. 

För att försäkra oss om en tillförlitligt intervjuunderlag kommer en av oss vara på plats och den andra 

vara ansluten via telefon. 

Har du några frågor om studien eller intervjun är du givetvis välkommen att kontakta någon av oss. 

  

Med vänliga hälsningar 

 

Linn Henegård   Therese Norborg 

Linnhenegard@hotmail.com  tnorborg@gmail.com 
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Bilaga 2, Frågeformulär som användes vid intervjuerna 

Inledning, Några praktiska saker innan vi kör igång med frågorna 
 

• Det är jag som kommer ställa frågorna och Linn/Therese är med på telefon och tar anteckningar, men det 

kan hända att vi båda ställer någon följdfråga. Jag kommer även ta lite stödanteckningar. Det kan vara så att 

vi ber dig pausa om vi känner att det är mycket som behöver skrivas.    

• Syftet med studien är att ge sammantagna insikter och tankar kring kvalitetsarbete och eventuella 

generella förbättringsmöjligheter ur chefernas perspektiv och förutsättningar.  

• Vår ambition är att mötet ska ta max en timma. Du får givetvis avbryta när som helst om du vill.   

• Som vi skrev i brevet kommer ditt namn och organisationen att vara anonym, det är bara vi som kommer 

ta del av svaren och de kommer endast att användas till den här studien.  

• Det finns inga rätt eller fel. Var ärlig. Vi vill inte testa dina kunskaper utan vill förstå verkligheten   

• Har du några frågor innan vi kör igång?  

   

Organisation  
1. Vilken bransch är ni verksamma i?   

2. Vad ansvarar din avdelning för?  

3. Hur många medarbetare är ni inom hela organisationen?  

4. Hur många medarbetare är du chef för?  

5. Hur länge har du arbetat som chef?  

6. Vilka arbetsuppgifter inkluderas i din roll som chef? 

  

Förbättringsarbete - övergripande  
7. Vad är förbättringsarbete enligt dig?  

8. Har ditt företag utsedda funktioner/personer som är ansvariga och aktivt arbetar med 

förbättringar/verksamhetsutveckling? Om ja - Vilka roller finns och hur arbetar du tillsammans med 

dem?  

9. Hur arbetar du som chef med förbättringar?  

10. På vilket sätt brukar ni angripa problem och hur tar ni beslut på åtgärder?  

11. Hur högt prioriterar du förbättringsarbete jämfört med andra arbetsuppgifter?  

12. Hur mycket tid lägger du på förbättringsarbete?  

13. Hur mycket tid lägger du på förbättringsarbete som inte är proaktivt?    

14. Hur anser du att dina förutsättningar är för att bedriva förbättringsarbete?   

15. Vad anser du att problemen/utmaningarna med att bedriva förbättringsarbete är?  

  

Kvalitet  

16. Är du bekant med begreppet offensiv kvalitetsutveckling? Om ja - Vad innebär offensiv 

kvalitetsutveckling för dig?  

17. Vad är kvalitet enligt dig?  

18. Vad är kvalitet inom er organisation?  

19. Har du gått nån kurs eller har du någon utbildning inom offensiv kvalitetsutveckling och/eller 

förbättringsarbete? Om ja – vilken?  

  

Struktur  

20. Hur upplever du att högsta ledningen i er organisation ser på förbättringsarbete?  

21. Vilka riktlinjer, krav och/eller stöd har du från högsta ledningen i att driva förbättringsarbete?  

22. Har ni dokumenterade processer/processledning?Om ja - på vilket sätt?  

23. Har ni standardiserat arbetssätt? Om ja - på vilket sätt?  

24. Har ni ledningssystem? Om ja – hur är det uppbyggt? 

25. Hur arbetar ni med mål i eran organisation?  

26. Är ni ISO kvalitetscertifierade?   

27. Använder ni Lean och/eller Six Sigma? Om ja - Vad är din åsikt och erfarenhet av arbetssätten?  

28. Hur arbetar ni med kundernas åsikter och behov?  

29. Har du något annat du vill lägga till kring det vi pratat om? 


