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Begreppslista 

EFQM Excellence 

Model 

European Foundation for Quality Management, en 

europeisk excellencemodell för verksamhetsu-

tveckling (Bergman och Klefsjö, 2012). 

Excellencemodeller Ett samlingsnamn för diverse modeller inom 

verksamhetsanalys och självutvärdering för 

organisationer att utveckla och ständigt sträva 

efter förbättring, t.ex. EFQM Excellence Model 

och Malcolm Baldrige National Quality Award 

(Eriksson, 2016). 

ISO International Organization for Standardization. 

Global organisation för standardisering, där 

kvalitetsledningssystemet ISO 9000-serien ingår 

(Bergman och Klefsjö, 2012). 

Kvalitetslednings- 

system 

Syftet är att sammanställa information för att 

säkerställa och öka en organisations kund- och 

intressentnytta (Bergman och Klefsjö, 2012). 

Kvalitetsutveckling  Ett övergripande begrepp för att inkludera de 

olika termer och nyanser som förekommer t.ex. 

offensiv kvalitetsutveckling, kvalitetsarbete, 

kvalitetsstyrning, kvalitetssäkring/ Quality 

Assurance (QA), kvalitetskontroll/ Quality 

Control (QC), kvalitetsledning/ Quality 

Management (QM), statistisk processkontroll 

(SPC), totalkvalitet/ Total Quality Management 

(TQM), (Bergman och Klefsjö, 2012). 

PDCA & PDSA  Plan, Do, Check/Study, Act – vidareutvecklingar av 

Shewhart-cykeln. Den ena mot mer kontroll och 

den andra mer mot lärande. PDSA även känd 

som Deming-hjulet (Moen och Norman, 2010). 

SIS Swedish Standards Institute, ansvarar för att 

driva och samordna standardisering i Sverige och 

representerar Sverige i den globala 

organisationen ISO (SIS, 2019:1). 



 

SIQ Institutet för kvalitetsutveckling som har tagit 

fram SIQ Managementmodell en svensk 

excellencemodell (SIQ, 2019:2). 

SME  Small and Mediumsized Enterprises – små och 

medelstora företag, på svenska även 

förekommande SMF (OECD, 2005; EU, 2017). 

SQMA Swedish Quality Management Academy – svensk 

forskningsplattform som syftar till att fungera 

som en brygga mellan vetenskap och tillämpning 

inom kvalitetsområdet (SQMA, 2019). 

 
  



 

Sammanfattning 

Forskningen utgår från framtidens utmaning att öka kunskaperna kring 

kvalitetsutveckling och lyfta detta både som ledningsfråga och strategisk 

ägarfråga. Detta ur ett SME-perspektiv som har begränsade resurser och 

kunskaper att ta sig an kvalitetsutveckling. 

 

Studien syftar till att öka förståelsen för hur kvalitetsutveckling, med 

hjälp av SIQ Managementmodell, kan bidra till en hållbar 

resultatutveckling inom ett SME, med erfarenhet av 

kvalitetsledningssystem genom ISO 9001. 

 

Studien är baserad på en kvalitativ fallstudie av ett SME. Initialt skedde 

litteraturundersökning och utformning av workshop med fokus på SIQ 

Managementmodell i form av en presentation samt diskussionsunderlag 

för fokusgrupp. Därefter genomfördes workshopen och datainsamling 

genom individuella intervjuer samt gruppintervjuer och observationer. 

 

Studien visar på en ökad förståelse för kvalitetsutveckling genom en 

påvisad medvetenhet från medarbetarna. Med hjälp av SIQ 

Managementmodell kunde ett tidigare deterministiskt synsätt på 

kvalitet göras medvetet för att ge utrymme för ett mer dynamiskt synsätt. 

Deltagarna blev medvetna om en möjlig hållbar resultatutveckling och 

ett fokus på processutveckling, som kräver delaktighet för framgångsrikt 

arbete. Detta beslutade deltagarna skulle bli nästa steg i 

utvecklingsarbetet.  

 

För verksamheten som utgjorde fallstudien genererade workshopen en 

grund att utgå ifrån att påbörja ett kvalitetsutvecklingsarbete. Det 

skapade även en medvetenhet om förbättringsområden som både 

ledning och medarbetare kan arbeta med. 

  



 

Summary 

This research is based on the future challenge of increasing knowledge 

about quality development and highlights this both as a management 

question and a strategic ownership issue. This from a SME perspective 

that has limited resources and knowledge to take on quality 

development. 

 

The study aims to increase understanding of how quality development, 

with the help of SIQ Management model, can contribute to a sustainable 

performance development within an SME, with experience of quality 

management systems through ISO 9001. 

 

This study is based on a qualitative case study of an SME. Initially, 

literature research and design of a workshop took place focusing on SIQ 

Management model in the form of a presentation and discussion for a 

focus group. Subsequently, data collection was carried out the workshop 

through both individual and group interviews and observations. 

 

The results of the study show an increased understanding of quality 

development through a proven awareness of the employees. With the 

help of SIQ Management model, a previous deterministic approach to 

quality could be made consciously to allow for a more dynamic 

approach. The participants became aware of a possible sustainable 

performance development and a focus on process development, which 

requires participation for successful work. The participants decided that 

this would be the next step in the development work. 

 

For the firm that constituted the case study, the workshop generated a 

foundation on which to start a quality development work. It also created 

an awareness of areas for improvement that both management and 

employees can work further with. 
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1 Inledning 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till uppsatsen. Avslutningsvis presenteras 

uppsatsens syfte, frågeställning samt avgränsningar. 

 

Ur både ett nationellt och globalt perspektiv förekommer det bland 

organisationer och politiker ett ökat intresse för hållbar utveckling, men 

enligt Vandenbrande (2019) riktas fokus i första hand mot de stora och 

globala företagen. Ofta inkluderas inte de små och medelstora 

organisationerna (SME) trots att de utgör en majoritet av företagen. Ett 

aktuellt område som lyfts fram som högt rankad i Swedish Quality 

Management Academy's (SQMA, 2018) studie “Organisationers främst 

utmaningar - en studie med fem år sikt” är att öka kunskapen kring 

systematisk kvalitetsutveckling. Där vikten av att lyfta fram arbetet med 

kvalitetsutveckling, både som ledningsfråga och strategisk ägarfråga, 

betonas.  

 

Vid en tidigare studie gjord av forskare inom SQMA (Eriksson, et al., 

2016), jämfördes excellencemodeller och det framgick att en framtida 

utmaning som ingen excellencemodell beaktade vid den tidpunkten var 

just “att göra kvalitetsarbetet till en strategisk ägarfråga”. Enligt 

Erikssons, et al. (2016) resultat var Svenska institutet för 

kvalitetsutveckling (SIQ) modell bättre lämpad än t.ex. ISO för att möta 

de utmaningar som svenska organisationer står inför. SIQ har sedan dess 

tagit fram Managementmodellen som kan användas till vilken 

organisation som helst, oavsett storlek, eftersom det är allmänna 

områden som berörs i modellen (SIQ, 2019:1). 

 

I SME behöver arbetet med kvalitetsutveckling och förbättringar ofta 

utformas annorlunda i jämförelse med stora organisationer, bl.a. på 

grund av brist på resurser och avsaknad av expertis inom området 

(Assarlind och Gremyr, 2016; Murphy, 2016). Trots det förekommer 

många likheter mellan små och stora organisationer i hur ett effektivt 

förbättringsarbete bedrivs. Assarlind och Gremyr (2014) lyfter fram att 

det knappt förekommer några ramverk för kvalitetsutveckling i SME och 

därmed finns det ett behov av ytterligare forskning som leder till ramar 

för kvalitetsutveckling som är tillämpliga för SME. 
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Mindre organisationer klassificeras i olika storleksklasser, oftast efter 

antalet anställda och omsättning. Här finns ett problematiskt område för 

mikro- och småföretag, då det där ofta finns individer som kan behöva 

axla flera olika roller och arbetsuppgifter (Murphy, 2016). Följaktligen 

kan förbättringsarbetet i mindre organisationer lätt bli mer beroende av 

ledningens engagemang och attityder. En mindre organisation kan också 

vara mer beroende av tydliga rollstrukturer och att rätt slags individer 

med vilja och engagemang finns att driva förbättringsarbetet (Sörqvist, 

2004).  

 

När ledare i SME väl engagerar sig i kvalitetsutveckling och kommer till 

insikt med potentialen, börjar de även ofta framhäva vad 

kvalitetsutveckling kan bidra med till organisationen (Murphy, 2016). 

Den insikten borde det vara av tillräcklig vikt för att fler SME ledare 

skulle börja titta på och undersöka kvalitetsutvecklingens möjligheter. 

Av den anledningen är det, enligt Murphy (2016), också viktigt att 

forskningen fortsätter bidra med information om kvalitetsutveckling i 

SME. 

 

Hur skulle då små organisationer med begränsade resurser och 

kunskaper kunna initiera ett kvalitetsutvecklingsarbete med relativt 

enkla medel och öka sina kunskaper i ämnet, samt lyfta den strategiska 

frågan? Är det möjligt att med hjälp av SIQ Managementmodell, i dessa 

mikro- och småföretag, öka förståelsen, engagemanget och stötta 

företagen i sin kvalitetsutveckling? 

 

1.1 Syfte 

Studien syftar till att öka förståelsen för hur kvalitetsutveckling, med 

hjälp av SIQ Managementmodell, kan bidra till en hållbar 

resultatutveckling inom ett SME med erfarenhet av 

kvalitetsledningssystem genom ISO 9001. 

 

Frågeställning:  

 

• Hur kan SIQ Managementmodell skapa en medvetenhet kring 

relationen mellan strategi, arbetssätt och resultat i syfte att 

synliggöra kvalitetsutveckling ur ett annat perspektiv än ISO 

9001? 
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1.2 Avgränsningar 

Avgränsningar för den teoretiska referensramen gjordes inom området 

kvalitetsutveckling mot värderingar, arbetssätt och verktyg med ett 

fokus mot komponenterna arbetssätt och verktyg i form av att studera 

kvalitetsledningssystem genom ISO 9000-serien och 

verksamhetsutvärdering genom SIQ Managementmodell.  

 

Studien har fokuserat på en fallstudie, ett SME som verkar som 

underleverantör åt andra tillverkande företag. Företaget i sig avgränsas 

i definitionen av SME att tillhöra ett mikroföretag.  
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2 Teoretiskt referensram 
I detta kapitel presenteras en övergripande beskrivning av olika perspektiv av 

kvalitetsutveckling. Vidare fokus på kvalitetsledningssystem och 

verksamhetsutvärdering i form av excellensmodeller och framförallt SIQ 

Managementmodell, samt en definition av SME.  

 

2.1 Perspektiv på kvalitet 
Shewhart (1931) definierade två perspektiv på kvalitet; objektiv och 

subjektiv. Det objektiva beskriver kvalitet som oberoende av människor 

medan det subjektiva är beroende av kunder. Utifrån detta har det 

genom åren förekommit olika definitioner på begreppet kvalitet. Allt 

från Crosby (1979) som definierar kvalitet som “conformance to 

requirements” till en mer kundorienterad definition “meeting and/or 

exceeding customers expectations” (Grönroos 1983; Parasuraman et al., 

1984; Reeves och Bednar, 1994). En liknande definition med fokus på 

kunden är Bergman och Klefsjös (2012, s.24) definition “Kvaliteten på en 

produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov 

och förväntningar.”.  

 

Hur synen på kvalitet har utvecklats genom åren är något som Kroslid 

(1999) utmanar i sin avhandling. Kroslid (1999) utgår ifrån antagandet 

att kvalitetsutveckling – Quality Management (QM) ska ha utvecklats i 

en kumulativ riktning, dvs. där det nya har byggts på det gamla. Ett 

exempel som Kroslid (1999) ger är Garvins (1988) fyra eror av synen på 

kvalitet: inspektion, statistisk kvalitetskontroll, kvalitetssäkring och 

strategisk kvalitetsutveckling. Istället menar Kroslid (1999) att 

kvalitetsutvecklingen har utvecklats i två särskiljande synsätt eller 

tankeskolor, samt att kvalitetsutveckling inte är ett homogent område. 

Kroslid (1999) presenterar en modell baserad på vad han benämner 

“dual-path framework” som presenterar de två kvalitetssynsätten (se även 

figur 1):  

• Deterministic school of thought (DST) 

o Statiskt synsätt - där kvalitet snarare handlar om att 

uppfylla krav i lagar, förordningar och standarder.  

o en deterministisk syn på verkligheten med en tro på att det 

finns ett bästa sätt. 

• Continuous improvement school of thought (CIST) 
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o Dynamiskt synsätt - med fokus på förbättringar utifrån ett 

kundperspektiv. 

o grundad på en verklighetssyn full av variation och en 

medvetenhet om förbättringspotential i alla aspekter av 

arbetet. 

 

 
Figur 1: Kroslids (1999) två skolor enligt dual-path modellen. 

 

Kroslid (1999) beskriver hur DST har utvecklats från en grund i Taylors 

Scientific Management i början av 1900-talet, vidare genom både brittiska 

flygindustrin och amerikanska flygvapnet och deras förhållande till 

kvalitet från 1920-talet och framåt. Under 1960-talet presenterades nya 

idéer och insikter om kvalitetsarbetet som blev känt som Zero Defects-

rörelsen (nollfel), men denna rörelse förlorade sin drivkraft under 80-

talet då den började ses som alltför byråkratisk. Fortsättningsvis, 

presenterar Kroslid (1999) att ISO 9000-serien tog sin grund ur detta 

synsätt när standarden introducerades 1987. 

 

CIST har istället, enligt Kroslid (1999), sin grund i Shewharts arbete med 

statistisk processkontroll och variation. Deming och Juran anses ha byggt 

vidare på Shewharts arbete och utvecklat t.ex. Deminghjulet (även känt 

som PDSA-cykeln) och kvalitetskontroll (QC, eng. Quality Control). 

Japanska företag tog till sig dessa idéer och utvecklade under den senare 

delen av 1960-talet “company-wide quality control”, vilket innebar att 

ständiga förbättringar skulle ske kundorienterat och med samtliga 

medarbetares delaktighet. Ur detta tänkande växte så småningom 

begreppet totalkvalitet (TQM, eng. Total Quality Management) fram och 



6 
 

1987 lanserades Malcolm Baldrige National Quality Award som bl.a.  

ligger som grund för SIQ:s utmärkelse Svensk Kvalitet. 

 

I Kroslids (1999) undersökning konstateras det att Sveriges dåvarande 

status var att man nationellt tillhörde det dynamiska synsättet (CIST) 

med en hög nivå av utveckling och ett fokus på kultur. Fram till mitten 

av 1980-talet hade Sverige traditionellt varit mer inriktad mot det statiska 

synsättet (DST), men utvecklingen ändrade därefter inriktning. En 

slutsats Kroslid (1999) lyfte fram var att ett anammande av 

kvalitetsutveckling på en tillämpad nivå i organisationer vanligtvis 

innebär en blandning av praxis från de båda tankeskolorna, men att en 

av dem sannolikt dominerar. Att en blandning av de två skolorna är 

vanligt förekommande kan tolkas av att även statiska standarder 

ständigt behöver förbättras, eller som Ishikawa (1985, s.65) uttrycker det: 

“Standards and regulations are imperfect. They must be reviewed and revised 

constantly. If newly established standards and regulations are not revised in six 

months, it is proof that no one is seriously using them.”  

 

De två tankeskolorna kan ställas i relation till vad Sörqvist (2004) 

presenterar som två dimensioner i kvalitets- eller 

verksamhetsutvecklingsarbetet. Där dimensionerna styrning och säkring 

respektive utveckling och förbättring utgör två generella 

huvudaktiviteter och motpoler, men även komplement till varandra. Ett 

annat perspektiv på kvalitetsutvecklingens framväxt är Bergman och 

Klefsjös (2012) fyra faser, se figur 2. Där senaste fasen kvalitetsutveckling 

omfattar och har utvecklats ur de övriga synsätten och samtliga utgör en 

integrerad del av hur en organisation ser på verksamheten och att 

ständigt arbeta med förbättringar. 

 

 
Figur 2: Fyra faser av utveckling av kvalitet (Bergman och Klefsjö, 2012). 
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2.2 Kvalitetsutveckling  
Det var Bergman och Klefsjös (2012) försök till att översätta och anpassa 

Total Quality Management (TQM, även totalkvalitet) till svenska 

förhållanden som resulterade i begreppet “offensiv kvalitetsutveckling“. 

Under årens lopp har Bergman och Klefsjös (2012) förhållningssätt till 

kvalitetsutveckling delvis utvecklats i en annan riktning från TQM, där 

det framförallt framhålls att kvalitetsutveckling bygger på en helhetssyn. 

En helhet för att ständigt förebygga, förändra och förbättra. Centralt för 

begreppet är de tre komponenterna; värderingar, arbetssätt och verktyg, 

se figur 3 (Bergman och Klefsjö, 2012). De tre delarna samverkar och 

interagerar med varandra för att nå högre kundtillfredsställelse med 

mindre resursåtgång. Genom 

att värderingar praktiskt 

realiseras av organisationens 

arbetssätt och som i sin tur 

även stöttas av effektiva 

verktyg (Elg et al. 2007). Även 

Hansson och Klefsjö (2003) 

visade i en studie att det är 

viktigt att arbetssätten och 

verktygen är lämpliga för att 

stötta värderingarna för att 

kunna arbeta med 

kvalitetsutvecklingen. 

 

 

2.2.1 Värderingar, arbetssätt och verktyg  

De tre komponenter integrerar med varandra och kan ses som ett 

ledningssystem för kvalitetsutvecklingen och dess grundregel att 

(Bergman och Klefsjö, 2012, s. 47): ”Det finns alltid ett sätt att åstadkomma 

högre kvalitet till en lägre kostnad”. 

 

Kvalitetsutveckling kräver, enlig Bergman och Klefsjö (2012), en 

helhetssyn kring värderingar, arbetssätt och verktyg. Förutsättningen för 

att systemet ska kunna samverka och fungera är att det finns ett 

gemensamt mål att skapa ökad kundtillfredsställelse med lägre 

resursåtgång. Värderingarna måste hela tiden stöttas genom lämpliga 

arbetssätt för att bli en del av företagskulturen (Hansson och Klefsjö, 

2003). Två exempel på arbetssätt som kommer beröras vidare i uppsatsen 

Figur 3: Kvalitetsutvecklingens tre komponenter (Bergman och 

Klefsjö, 2012). 
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är kvalitetsledningssystem genom ISO 9000-serien och 

verksamhetsutvärdering genom SIQ Managementmodell. Där vardera 

arbetssätt har definierat sina respektive värderingar, enligt Tabell I 

nedan. Värderingarna ligger till grund för arbetssätten och även de 

verktyg som används av respektive arbetssätt. Skillnaden mellan 

värderingarna kan upplevas som marginell, men det bör ändå noteras att 

det föreligger skillnader som exempelvis att SIQ (2019:1) är ensam om att 

lyfta fram intressenter, hållbarhet och verksamheters 

anpassningsförmåga. 

 

Tabell I: Värderingar för kvalitetsutveckling ur olika perspektiv 

Bergman och Klefsjö 

(2012): 

ISO 9000:s sju 

ledningsprinciper: 

SIQ:s framgångsfaktorer 

(2019:1): 

• Sätt kunderna i 

centrum 

• Arbeta med  

processer 

• Basera beslut på  

fakta 

• Skapa förutsättningar 

för delaktighet 

• Arbeta ständigt med 

förbättringar 

• Utveckla ett 

engagerande 

ledarskap 

• Kundfokus 

• Ledarskap 

• Medarbetarnas 

engagemang 

• Processinriktning 

• Förbättringar 

• Faktabaserat 

beslutsfattande 

• Relations-

hantering 

• Skapar värde med 

kunder och intressenter 

• Leder för hållbarhet 

• Involverar motiverade 

medarbetare 

• Utvecklar 

värdeskapande 

processer 

• Förbättrar 

verksamheten och 

skapar innovationer 

 

Exempel på verktyg kan vara olika typer av statistiska kontrollverktyg. I 

de berörda arbetssätten som undersöks ytterligare anses ISO 9001 och 

dess kriterier utgöra verktyget för kvalitetsledningssystemet och från 

SIQ är motsvarande Managementmodellen som utgör ett verktyg för 

verksamhetsutvärdering.  

 

Bergman & Klefsjö (2012) framhäver att arbetet med kvalitetsutveckling 

ofta handlar om att förändra en organisationskultur. Yukl (2012) skriver 

att organisationskulturen kan påverkas av att förändra ett 

ledningssystem eller att ledare arbetar med värderingar utifrån en 

inspirerande vision. Kotter (2007) beskriver att ett av problemen som 

verksamheter kan uppleva vid förändringar, såsom införandet av 
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kvalitetsledningssystem, är att det inte finns någon vision eller att denna 

inte är förmedlad i hela organisation.   
 

2.2.2 Kvalitetsledningssystem som arbetssätt 

International Organization for Standardization (ISO), med över 100 

anslutna länder, är ansvariga för det internationellt erkända 

kvalitetsledningssystemet ISO 9000-serien. Systemet härstammar från 

amerikanska militärens standarder från 1930-talet och består av en serie 

av standarder numrerade 9000–9004. Kvalitetsledningssystemet har 

tagits fram för att kunna säkerställa att leverantörer upprätthåller en viss 

standard på kvaliteten och har varit i bruk sedan 1987 (Bergman och 

Klefsjö, 2012). De sju kvalitetsledningsprinciperna, enligt tidigare tabell 

2, för ISO 9000-serien utgör grunden för hur en organisation kan styras 

och förbättras genom struktur, rutiner och processer. Det som betonas i 

en ISO-certifiering är att organisationer kan visa på ett strukturerat 

arbetssätt och styrning av verksamheten med avseende på kvaliteten 

(Swedish Standards Institute, 2015).  

 

Redan den första versionen av ISO 9000-serien innehöll ett stort antal 

skallkrav som ansågs viktiga för att säkra kvaliteten och då berörde 

standarden knappt något förbättringsarbete. Standarden upplevdes 

länge som kontrollinriktad, dokumentationsorienterad, gammalmodig 

och konservativ, men år 2000 kom en ny omarbetad version. ISO 

9000:2000 hade då tagit intryck av TQM och skapade ett tydligare fokus 

på förbättringsarbetet (Sörqvist, 2004). Elg et al. (2007) påstår dock att 

ISO i sig själv inte är ett förbättringsprogram utan snarare utgör en grund 

och ett stöd för vidare förbättringsarbete, särskilt ifall det saknas ett 

tankesätt att arbeta med ständiga förbättringar genom väl etablerade 

mål, mätning och uppföljning. Sörqvist (2004) insinuerar på liknande vis 

att ISO 9000-serien har goda intentioner beträffande förbättringsarbetet, 

men allt för ofta förefaller det viktiga bland organisationer att 

upprätthålla och erhålla certifikatet. Särskilt för små företag kan en 

certifiering, enligt Vandenbrande (2019), ses som en kostnad och 

administrativ börda. 

 

Den mest omfattande delen av serien utgörs av ISO 9001 vilket sätter 

kriterierna för utförandet av kvalitetsledning. Det är ISO 9001 som skulle 

utgöra ett verktyg enligt Bergman och Klefsjös (2012) tre komponenter. 

Den senaste revisionen utkom 2015 och har utvecklats från sina 
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föregångare genom att standarden nu t.ex. är indelad i tio olika avsnitt 

istället för åtta (jmf. 20 avsnitt 1987) och är uppbyggd enligt PDCA 

(Swedish Standards Institute, 2015). Enligt Moen och Norman (2010) 

utvecklade japanerna PDCA-cykeln utifrån Demings arbete som ett 

verktyg för förbättringsarbetet, se figur 4. Vidare anammade sedan ISO 

cykeln via TQM. Av de tio avsnitten utgörs de tre första av omfattning, 

normativa 

hänvisningar samt 

termer och definitioner. 

Resterande sju avsnitt 

utgörs av följande och 

deras samband till 

PDCA kan ses i figur 5 

(Swedish Standards 

Institute, 2015): (4) 

Organisationens 

förutsättningar, (5) 

Ledarskap, (6) Planering, (7) Stöd, (8) Verksamhet, (9) Utvärdering av 

prestanda och (10) Förbättring. 

 
Figur 5: ISO 9001 och dess koppling till PDCA (Swedish Standards Institute, 2015). 

 

Figur 4: Utveckling av PDCA och PDSA (Moen och Norman, 2010). 
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Varje avsnitt åtföljs av ett antal kriterier vars ändamål är att stämma av 

mot så att en organisation kan visa sin förmåga att ständigt kunna 

erbjuda produkter och tjänster som uppfyller kundkraven och att öka 

kundtillfredsställelsen. Detta ska göras genom att övervaka och mäta 

kvalitetsledningssystemets prestanda och kunders återkoppling. En 

annan aspekt som har stor inverkan på ISO 9001 är det riskbaserade 

tänkande som ska vara genomgående i hela standarden. Utan att 

fördjupa sig i det kan sambandet till en annan standard även nämnas, 

nämligen ISO 9004, vilken är till för att ge ledning av en organisation för 

hållbar framgång och innebär att gå längre än vad som krävs i ISO 9001 

(Swedish Standards Institute, 2015). 

 

Styrkor och utmaningar  

Corbett et al. (2002; 2005) konstaterar att kvalitetsledningssystem kan 

leda till förbättrad ekonomisk utveckling för verksamheten. Dissanayaka 

et al. (2001) studie visar att några av styrkorna som en verksamhet får 

med kvalitetsledningssystem som arbetssätt är: 

• Bättre struktur vad gällande dokument  

• Förbättrad intern kommunikation  

• Interna system för prestationsbedömning 

• Ökad konkurrenskraft 

• Kontinuerlig förbättring av drift (continual improvement of 

operation) 

 

Vidare visade Dissanayaka et al. (2001) studie att utmaningarna som en 

verksamhet kan uppleva är: 

• Mer pappersarbete för verksamheten 

• Mer arbetstid med ledningsfrågor (more time spent in management) 

• Ökad byråkrati 

• Ökade projektkostnader 

• Mindre flexibla processer 

• Längre produktivitet 

• Ökat missnöje hos personalen 

 

Corbett et al. (2005) beskriver att vidare utmaningar är det omfattande 

arbete som krävs för certifieringsarbetet. Detta innefattar utveckling, 

dokumentation och design av processer samt utbildning inom detta för 

de anställda.  
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I en studie av Elg et al. (2011) bland svenska organisationer framkom det 

att rollen som kvalitetschef och -ansvarig generellt hade ett väldigt smalt 

operationellt ansvarsområde inriktat mot framförallt ISO 9000 och 

möjligen även miljö. Forskarna diskuterar där att kvalitetsprofessionen 

står inför ett vägval och två möjliga utvecklingar för framtiden. Där den 

första är ett fortsatt fokus på kvalitetsprinciper, verktyg, dokumentation 

och certifiering, där ISO 9000 ofta endast ses som ett verktyg för att 

förbättra en organisations image snarare än stötta förbättringsåtgärder i 

verksamheten. Andra alternativa vägen innebär en utveckling mot ett 

mer strategiskt och övergripande förhållningssätt för professionen med 

ett fokus på kunder (Elg et al., 2011). En senare studie av Martin et al. 

(2019) identifierar ett ökande behov av mer integrerande och 

affärsorienterad (business excellence-oriented) kvalitetsledning. 

 

2.2.3 Verksamhetsutvärdering som arbetssätt 

Det finns enligt Bergman & Klefsjö (2012) en mängd olika utmärkelser 

som grundar sig på utvärdering. Syftet med dessa utmärkelser är att lyfta 

goda förebilder inom kvalitetsutveckling. Modellerna om ligger som 

grund till de olika utmärkelserna kallas för excellencemodeller.  Några 

exempel på utmärkelser är Malcolm Baldrige National Quality Award 

och The EFQM (European Foundation for Quality Management) 

Excellence Award. SIQ delar varje år ut en utmärkelse för svenska 

verksamheter som heter Utmärkelsen Svensk Kvalitet.   

 

Enligt SIQ (2019:2) är “SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling, instiftat av 

regeringen, har till uppgift att vara det samlande, pådrivande och 

resursskapande organet för den nationella utvecklingen inom 

kvalitetsområdet och därmed även stödja internationellt samarbete.” SIQ 

har bland annat en funktion att förena forskning inom strategisk 

kvalitetsutveckling med näringslivet och dess vision är att “...bidra till 

att öka svenska organisationers konkurrenskraft och lönsamhet genom 

att skapa, samla och sprida kunskap om kvalitetsutveckling”. Som ett led 

i detta har SIQ utvecklat en excellencemodell - SIQ Managementmodell 

- för att säkerställa stabilitet i en verksamhet men även för att skapa en 

förmåga att snabbt ställa om för ett snabbt föränderligt samhälle (SIQ, 

2019:2). 

 

I beskrivningen ur SIQ (2019:1) kan det utläsas att Managementmodellen 

delar flera egenskaper med andra excellencemodeller. Bl.a. är den 
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applicerbar på alla sorters verksamheter, utgår ifrån kultur, struktur och 

systematik och gör det möjligt att mäta en organisations kvalitetsmognad 

med hjälp av en utvärderingsmatris. Den framhäver även hur viktigt det 

är med helhetsperspektiv och rätt sorts filosofi vad gällande ledning. 

Specifikt med SIQ Managementmodell är att den är baserad på forskning 

från ett projekt som pågick från år 2015 till 2017. Den är även framtagen 

utifrån “svensk kultur och ledning” som i SIQ (2019:1, s. 6–7) definieras 

som “decentralisering, medarbetarnas delaktighet och 

medbestämmande, medarbetarnas mandat för beslutsfattande, 

jämlikhet, mångfald, trygghet och säkerhet, korta beslutsvägar, 

transparens, tillit, hållbarhet och innovation”.  Managementmodellen 

har för avsikt att underlätta för verksamheter att arbeta med de 

utmaningar de har idag och de utmaningar som kommer i framtiden. 

Fokus ligger på de områden som har den största inverkan på en 

verksamhets resultat.  

 

SIQ Managementmodell bygger på tre hörnpelare; kulturen, strukturen 

och systematiken enligt figur 6 nedan. 

 

 

Figur 6: SIQ Managementmodells tre hörnpelare (SIQ, 2019:1) 
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Kulturen består av de fem framgångsfaktorer som efter forskning 

konstaterades vara kännetecknande för ledande verksamheter. Dessa 

framgångsfaktorer presenteras i SIQ (2019:1, s.9), se figur 7, som: 

• Skapar värde med kunder och intressenter 

• Leder för hållbarhet 

• Involverar motiverade medarbetare 

• Utvecklar värdeskapande processer 

• Förbättrar verksamheten och skapar innovationer 

 

Notera att SIQ har valt att kalla det för framgångsfaktorer, men enligt de 

tre ingående komponenterna för kvalitetsutveckling kan de även 

likställas med värderingar. 

 
Figur 7: SIQ Managementmodells framgångsfaktorer (SIQ, 2019:1) 

 

Strukturen innebär att det i verksamheten fokuseras på de områden som 

ger störst inverkan på resultatet. En verksamhet ska kunna visa att det 

finns tydliga kopplingar mellan strategier, arbetssätt och resultat. När en 

verksamhet arbetar med att utveckla arbetssätten inom de områdena 
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stärks både resultatet och kulturen. Områden är enligt SIQ (2019:1); 

Kunder och intressenter, Ledning, Medarbetare samt Verksamhetens 

processer enligt figur 8 nedan som är hämtad från SIQ (2019:1, s. 10). 

 
Figur 8: SIQ Managementmodells struktur (SIQ, 2019:1) 

 

Strukturen ger huvudkriterierna i SIQ Managementmodell som 

innefattar de områden i en verksamhet som enligt forskning har störst 

inverkan på resultatet. Varje huvudkriterium består av flera delkriterier 

som här endast beskrivs kortfattat. Huvudkriterierna är: 

1. Kunder och intressenter; hur verksamheten skapar förtroende 

och förstår behovet och förväntningarna hos kunder och 

intressenters samt hur värde skapas 

2. Ledning; hur verksamhetens engagerade ledning skapar 

möjlighet för allas delaktighet i verksamhetens utveckling och 

processutveckling 

3. Medarbetare; hur kompetensutveckling av medarbetarna 

genomförs och hur utvecklingsplaner tas fram 

4. Verksamhetens processer; hur verksamheten utvecklar processer 

som är stabila och som utifrån nya förutsättningar kan ställas om  

5. Resultat; hur resultatet kan kopplas till arbetssätten i 

verksamheten 

 

Systematiken i modellen, se figur 9, utgår från PDSA-hjulet och för att 

kunna förbättra arbetssättet så krävs en medvetenhet om hur 

verksamheten fungerar. För att skapa denna medvetenhet så behövs 

frågeställningar som ger möjlighet till insikt. Dessa frågeställningar kan 
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åstadkomma ständiga förbättringar vid regelbunden användning. 

Frågeställningarna som SIQ (2019:1, s. 11) förespråkar för detta syfte är: 

 

• Hur gör vi för att..? 

Finns det ett arbetssätt, för att genomföra arbetsuppgifter, som är 

“medvetet valt, genomarbetat, metodiskt och organiserat.” Finns 

det kopplingar till framgångsfaktorerna, verksamhetens planer 

och andra arbetssätt. Om arbetssättet är förebyggande mot fel. 

• I vilken omfattning tillämpas de valda arbetssätten? 

Arbetssätten som har utarbetats ska tillämpas i organisationen 

• Vilket resultat leder det till? 

För att synliggöra ifall arbetssätten leder till det som de är 

avsedda för 

• Hur gör vi för att följa upp, lära och förbättra det vi gör? 

Om det finns sätt att utvärdera arbetssätten och för att driva 

förbättringsarbete utifrån utvärderingar och lärdomar 

 
Figur 9: SIQ Managementmodells systematik (SIQ, 2019:1) 

 

De tre hörnpelarna skapar gemensamt grunden för SIQ 

Managementmodell vilken enligt forskning kan vara resultatseffektiv för 

verksamheter av alla storlekar och typer.  

 

Styrkor och utmaningar 

Styrkor som verksamheter som använder verksamhetsutvärdering som 

arbetssätt kan uppleva är (Finn & Porter, 1994; Van der Wiele et al., 1999; 

Van der Wiele & Brown, 1996):  
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• Bättre fokus på förbättringsarbete 

• Mer processorienterad verksamhet 

• Ökat kundfokus  

• Mer engagerad ledning som tar beslut baserat på fakta 

• En mer tillgänglig verksamhet för medarbetarna att vara delaktiga 

i 

 

Enligt Ghobadian och Woo (1994) är den stora utmaningen med att 

arbeta med verksamhetsutvärdering som arbetssätt att det är krävande 

både vad gällande resurser och arbetstid.  

 

2.3 Små och medelstora företag - SME 

Små och medelstora företag (SME) innehar en viktig roll i ekonomin och 

utgör en majoritet av alla verksamheter. Exempelvis stod SME:s 2016 för 

99,8% och 99,4% av samtliga verksamheter i EU respektive USA (Sternad, 

et al., 2019).  

 

I början av 2000-talet definierade EU ett SME som en organisation som 

har färre än 250 anställda, en nettoomsättning och balansomslutning som 

är mindre än 50 respektive 43 miljoner euro, samt att organisationen är 

självständig i den bemärkelsen att inte mer än 25% av kapital- eller 

röstandelar ägas av någon annan eller andra organisationer som inte är 

SME:s (Sousa & Aspinwall, 2010). Inom denna definition kan ytterligare 

indelning av storleksklasser förtydligas, enligt tabell 1. 

 

Tabell II: Europeiska kommissionens (2003) storleksklasser för företag 

Storleksklass Antal 
anställda 

Och Netto- 
omsättning, 
miljoner euro 

Eller Balans- 
omslutning, 
miljoner euro 

Mikroföretag 0-9 
 

0-2 
 

0-2 

Småföretag 10-49 
 

2-10 
 

2-10 

Medelstora 
företag 

50-249 
 

10-50 
 

10-43 

 

I Sverige och det svenska näringslivet är förhållandet detsamma. 

Enmans-, mikro- och småföretag, med 0–49 anställda, utgör 99,3% av 
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företagen i Sverige och görs ytterligare urval bland dessa att endast 

omfatta de som är privatägda och ej ingår i en koncern utgör enmans-, 

mikro- och småföretagen 87,5% av alla företag i Sverige 

(Företagsregistret, 2019). 

 

2.3.1 SME och aspekter av kvalitetsutveckling 

Det finns en inställning att kvalitetsutveckling och excellencemodeller 

hänger samman på det viset att anammandet av en excellencemodell kan 

ses som ett avancerat närmande till kvalitetsutveckling. I litteraturen 

förekommer det konsensus kring att båda koncepten ursprungligen 

utvecklades för större organisationer, men det utesluter inte att mindre 

organisationer kan ta till sig koncepten och idéerna för att anpassa de till 

sina förutsättningar (Sternad, et al., 2019). I kontrast finns det, enligt Sun 

och Cheng (2002), en historik att SME certifieras enligt ISO 9000 på grund 

av externa krav, som att tillmötesgå kunders krav, snarare än av egna 

initiativ för verksamhetsutveckling. Detta intygar även Sturkenboom et 

al. (2001) som framhäver att antingen pressas SME:s att implementera 

formella kvalitetsledningssystem som ISO 9000 på grund av krav från 

kunder eller så förekommer det redan ett informellt kvalitetssystem i 

organisationen. Av de anledningarna passar inte 

verksamhetsutvärdering alltid in på SMEs. Dock kan, enligt 

Sturkenboom et al. (2001) ett fokus på kundorientering, delaktighet och 

samarbete, samt ständiga förbättringar bidra till att minska gapet mellan 

var många SME befinner sig i kvalitetsutvecklingen och därmed 

generera ett bättre nyttjande av ISO 9000-serien eller excellencemodeller. 

Vidare framhåller Dissanayaka et al (2001) att ISO certifiering ger en 

ökad konkurrenskraft och totalt sett överträffar fördelarna med 

certifieringen nackdelarna. 

 

Wilkes och Dale (1998) gjorde i slutet av 90-talet ett försök till att utveckla 

en excellencemodell bättre anpassad för SMEs. Modellen var baserad på 

EFQM-modellen men mindre komplex genom färre kriterier. 

Introduktionen av modellen misslyckades dock, eftersom den anpassade 

SME-modellen använde sig av samma metodik som för grundmodellen 

för större organisationer. Metodiken för en introduktion av en 

excellencemodell i ett SME bör istället vara (Sternad, et al., 2019): 

• systematiskt men inte för komplex 

• uppmärksamt på omgivningen 

• fokusera på genomförbara förbättringsinitiativ 
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• tillåta en gradvis utveckling 

• baserat på ledningens initiativ och engagemang 

 

I EFQM-nätverket startades mellan 2015–2016 ett initiativ och samarbete 

med syftet att utveckla en excellencemodell specifikt för SME:s som 

kallades för ”Excellence Check”. Till stöd för studien togs det fram tre 

forskningsfrågor för att bättre kunna förstå hur en excellencemodell 

skulle kunna anpassas till SME:s behov och förutsättningar (Sternad, et 

al. 2019): 

 

1. Vad är motiven för ledare i SME för att ens överväga att ta sig an 

en excellencemodell för verksamheten? 

2. Vilka är hindren som ledare i SME ser för att ta sig an en 

excellencemodell i verksamheten? 

3. Vad blev resultatet för SME:s som tog sig an “Excellence Check” 

som en nybörjarnivå för excellencemodeller? 

 

Nedan följer en redovisning av olika aspekter utifrån dessa tre 

forskningsfrågor och teorier. 

 

Motiv för verksamhetsutvärdering/excellensmodell i SME 

Sternad, et al. (2019) identifierade motiv för ledare och ägare i SME:s att 

anamma en excellencemodell i verksamheten. Motiven kategoriseras in i 

två dimensioner - interna/externa och passiva/aktiva - och exempel kan 

sedan se i tabell III nedan: 

 

Tabell III: Motiv för verksamhetsutvärdering i SME (Sternad, et al., 2019) 

Kategori Motiv 

Intern-passiva 

(anpassning av 

strukturer och 

processer) 

• optimering av processer 

• optimering av strukturer 

• anpassning mot nya utmaningar 

Intern-aktiva 

(aktiv strävan efter 

operationell excellens) 
  

• medvetenhet för kvalitetsutveckling 

• söker alternativa förbättringsmöjligheter 

• ökar avkastningen på försäljningen 

• kvalitetsförbättringar 
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Extern-passiva 

(anpassning till 

marknadskrav) 

• säkerställa överlevnad 

• anpassning till marknadskrav 

Extern-aktiva 

(proaktiva strategier 

och 

verksamhetsutveckling) 

• expandera verksamheten/bygga nya 

affärssegment 

• strategiutveckling 

• tillväxt 

• öka kundlojaliteten 

 

Hinder och förutsättningar för SMEs 

Enligt Sternad, et al. (2019) kan mindre organisationer bli avskräckta att 

ta sig an någon form av kvalitetsutveckling eller excellencemodeller av 

diverse anledningar, t.ex. att koncepten ses som byråkratiska och 

mekaniska av ledningen i SMEs. Något som skulle kunna hindra 

organisationen från att vara flexibel och anpassningsbar i en osäker och 

dynamisk omvärld. Även osäkerhet kring extern kvalitetsbedömning, 

brist på motivation och involvering av medarbetare, samt potentiellt 

förändringsmotstånd är faktorer som bekymrar och avskräcker. Sternad, 

et al. (2019) uppmärksammade en reservation bland ledare i SME:s kring 

tillämplighet och genomförbarhet av en excellencemodell i deras 

specifika verksamhet. Utifrån de reservationer ledningar i SME:s såg 

kategorisera de hindren i tre grupper: 
 

1. Resursbarriärer (tidsbegränsningar, brist på personella, fysiska 

och finansiella resurser). 

2. Attitydbarriärer (förändringsmotstånd, omotiverade och 

oengagerade medarbetare, samt bristande ledningsförmåga och 

tvivel kring användningen och värdet av det i verksamheten). 

3. Organisatoriska barriärer (avsaknad av kvantitativ utvärdering, 

byråkrati, bristande insyn, oförmåga att införa ett system för 

excellencemodeller). 

 

Murphys (2016) sammanställning av 55 studier under 25 år tar i stort sett 

upp samma hinder och styrker denna kategorisering av barriärer. 

Exempel från en studie där hindren rankas hamnar kompetens bland 

personalen och förändring av organisationskulturen i toppen. 

Gemensamt för majoriteten av studierna indikerar även att ledningen i 

någon bemärkelse utgör ett hinder, genom t.ex. bristande engagemang, 



21 
 

tidsbrist för att driva utvecklingen eller kunskap om kvalitetsutveckling. 

Enligt Stephens et al (2005) tenderar ledare i mindre företag att fokusera 

på operativa metoder och spenderar mycket tid på att lösa operativa 

problem. Martin et al. (2019) menar att en kvalitetsroll generellt kan 

definieras utifrån en funktionell skala från strategiskt till operationellt 

ansvar. Den funktionella skalan kompletteras i Martin et al. (2019) 

modell med en positions skala från centraliserad till lokal. Ett fokus på 

operativa metoder och problem gör att ledare i SME generellt hamnar i 

den operationella delen och oftast lokalt, medan en typisk ledning och 

utveckling av kvaliteten, enligt Martin et al. (2019), borde vara strategisk. 

Därför blir förbättringsarbetet i SME mer beroende av ledningens 

engagemang och attityder. Det blir viktigare att ha tydliga rollstrukturer 

och rätt slags individer med vilja och engagemang att driva 

förbättringsarbetet (Sörqvist, 2004). 

 

Resultat av att initiera en verksamhetsutvärdering i SME 

Ett kvalitetsutvecklingsinförande i en mindre organisation behöver, 

enligt Mohd Yusof och Aspinwall (2000), vara: 
 

a. systematisk, men enkel och lätt att förstå 

b. representera en tillämpnings-“karta” och planeringsverktyg 

c. handlingsinriktad, dvs snarare besvara “Hur?/På vilket sätt?” än 

“Vad?/Vad är?” 

d. användbar i olika sammanhang. 

 

Att som nybörjare angripa excellencemodeller kan, enligt Sternad, et al. 

(2019), resultera i att en introduktion av en excellencemodell kan uppnå 

olika grader av påverkan på en organisation som de benämner: 

medvetenhet, initiering och uthållighet. Första graden - medvetenhet - 

innebär att en organisation finner det givande att ha blivit mer medvetna 

om den strategiska frågan, men upprättar ännu inga 

genomförandeåtgärder. Även Vandenbrande (2019), utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv men där kvalitetsutveckling utgör drivkraften, 

lyfter fram olika nivåer av var ett SME kan befinna sig - medvetenhet, 

adoption och prestation. Där medvetenhet innebär att introducera 

hållbarhet för ledare i SME med ett tydligt fokus på operationell och 

ekonomisk hållbarhet genom kopplingen mellan kvalitet och lönsamhet. 

Kvalitetsutveckling kan stödja den operationella hållbarheten genom 

exempelvis vara integrerat i ledningssystemet och processförbättringar.  



22 
 

3 Metodbeskrivning 
I denna studie är den vetenskapliga metoden kvalitativ. Den vetenskapliga 

ansatsen är deduktiv och analysen har skett ur ett hermeneutiskt perspektiv. 

Datainsamlingen har skett genom kvalitativa intervjuer både halvstrukturerade 

och genom gruppdiskussion, samt observation på en fallstudie.  

 

3.1 Vetenskaplig ansats 

Enligt Creswell och Creswell (2018) kommer forskarens/forskarnas 

inställningar och bakgrund ha en inverkan på resultatet av en studie. 

Därför är det viktigt att läsaren av rapporten får en möjlighet att filtrera 

informationen utifrån de underliggande inställningarna. För att 

möjliggöra detta behöver rapporten beskriva den vetenskapliga ansats 

som ligger till grund för studien.  

 

3.1.1 Hermeneutik 

Enligt Patel och Davidson (2011) betyder ordet hermeneutik 

tolkningslära. Ansatsen tillämpas inom flera olika discipliner av 

vetenskap och används främst inom kvalitativa förståelse- och 

tolkningssystem. Hermeneutiken kräver den öppna, subjektiva och 

engagerade forskaren i jämförelse med positivismens objektiva och 

osynliga forskare. Det som i allmänhet kännetecknar en hermeneutiker 

är att denna säger att det går att förstå människor genom att tolka det 

skrivna eller talade språket och människors handlingar. I hermeneutiken 

är det viktigt med en holistisk syn på problemet och därmed ses 

forskarens kunskap, förförståelse etc. som en tillgång till forskningen. En 

subjektiv tolkning från forskaren av situationen ses som ett verktyg.  

 

Forskarna i denna studie valde hermeneutiken då en av forskarna hade 

en stor förförståelse av verksamheten där fallstudien utfördes vilket 

möjliggjorde subjektiv tolkning. Den öppna och engagerade 

forskningsstilen tilltalade båda forskarna då studien gav möjlighet till 

både teoretisk och praktisk nytta. Teoretisk då det undersöks om SIQ 

Managementmodell kan tillämpas för att medvetandegöra ett annat 

perspektiv på kvalitet i en verksamhet. Praktisk då det öppnar upp för 

en diskussion kring verksamheten och ger möjlighet att skapa en 

handlingsplan för framtida kvalitetsutveckling.  
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3.1.2 Deduktion 

Enligt Backman (2016) är den deduktiva metoden hypotesprövande och 

den induktiva metoden är hypotesbildande. Abduktion beskrivs av Patel 

och Davidson (2011) som en kombination av dessa. Vid användning 

av deduktion skapas hypoteser utifrån befintlig teori vilket anses stärka 

objektiviteten i studien. I denna studie skapade forskarna en 

frågeställning utifrån teori och prövade mot en enskild verksamhet som 

en fallstudie (Patel & Davidson, 2011). 

 

3.1.3 Kvalitativ studie 

Enligt Creswell och Creswell (2018) är den stora skillnaden mellan 

kvalitativ och kvantitativ studie att det vid en kvalitativ studie ställs 

öppna frågor som kan generera öppna svar. Datainsamlingen för en 

kvalitativ studie kan exempelvis vara intervjuer eller observationer. Bell 

(2016) skriver även att de forskare som tillämpar kvalitativ studie är 

intresserade “av att ta reda på hur människor upplever sin värld” (Bell 

(2016, s. 20). Creswell och Creswell (2018) förklarar att rapporten om en 

kvalitativ studie har en flexibel utformning och forskaren har möjlighet 

att dra slutsatser utifrån data men det krävs en förklaring till 

komplexiteten i studien.  

 

I denna studie har datainsamlingsmetoden skett genom öppna frågor 

dels till enskilda svarande och dels till grupper som 

diskussionsunderlag. Detta för att forskarna ville ta reda på hur gruppen 

tyckte och om diskussionerna kring ämnet fick deltagarna i gruppen att 

reflektera över hur de arbeta. 

 

3.2 Forskarnas bakgrund 

Holme och Solvang (1997) skriver om hur forskarens beteende och 

förkunskaper kan inverka på resultatet av intervjuerna. Exempelvis kan 

deltagaren svara på ett vis som den tror att forskaren vill höra. Det är 

därför viktigt för forskaren att inför intervjuerna fundera över och 

fastställa hur denna själv fungerar och vilka känslor den har för 

situationen som ska undersökas. Samtidigt skriver författarna om hur 

viktigt forskarnas fördomar är för undersökningen. Alvesson (2011) 

skriver hur forskarens förväntningar eller ingripande under intervjun 

kan inverka på resultatet från intervjun.  
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Studien har utförts av två studenter från magisterutbildningen för 

kvalitets- och ledarskapsutveckling på Mittuniversitet i Östersund. 

Forskare 1 är anställd sedan 2 år som kvalitetsansvarig på den 

verksamhet som fallstudien utförts på. Forskare 2 hade inga tidigare 

erfarenheter av verksamheten. Vad gällande metodiken som använts i 

studien har ingen av forskarna någon tidigare nämnvärd praktisk 

erfarenhet.  

 

3.3 Datainsamlingsmetod 

 

3.3.1 Litteratur 

Patel & Davidson (2011) skriver att litteratur kan hämtas från böcker och 

artiklar. Böcker kan presentera modeller och teorier i sin helhet medan 

artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter ger de senaste rönen. För 

att införskaffa den senaste teori till rapporten användes 

Mittuniversitetets söktjänst Primo. Sökorden som nyttjades enskilt eller i 

kombinationer var; SME, ISO 9000, TQM, SME, Quality management, 

Excellence model, Business excellence, Quality award. För att säkerställa 

relevansen i artiklarna valdes endast artiklar som var peer-reviewed. Om 

någon av de funna artiklarna refererade till någon annan artikel 

hämtades även dessa artiklar för att forskarna skulle ha möjlighet att få 

direkta källor. Handledaren till studien rekommenderade även artiklar 

som använts i denna rapport. Böcker har främst används för att stödja 

metoden i rapporten samt som en grund för teorin som sedan utvecklats 

med teorier från vetenskapliga rapporter.  

 

3.3.2 Fallstudie 

Patel och Davidson (2011) beskriver att “användandet av en avgränsad 

mindre grupp som exempelvis en organisation är en fallstudie” (Patel & 

Davidson 2011, s.56). Bell (2016) skriver att fallstudier möjliggör en 

fördjupad inblick i ett avgränsat område av en verklig situation. Vidare 

beskriver författaren att specifika påstående gör det lättare att hålla 

studien avgränsad. Denna studie bygger på en frågeställning med 

avgränsning mot SME, därför ser forskarna att detta är ett specifikt 

avgränsat område, vilket gör att studien är en fallstudie. 

 

Patel och Davidson (2011) förklarar att fallstudier har för avsikt att skapa 

en helhetsbild av exempelvis förändringar. För att fastställa 

generaliserbarheten i resultatet behöver forskaren diskutera om urvalet 
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skett slumpmässigt eller om urvalet skett på fall som är varandras 

motsatser. Alvesson (2011) beskriver det senare urvalet som 

huvudprincipen representativitet vilket ska ge bredd på informationen. 

Den andra huvudprincipen är kvalitetsurval där intervjupersonernas 

egenskaper såsom erfarenhet, öppenhet, begåvning m.m. ger stort värde 

till studien. Kvalitetsurval riskerar att ge en selektiv bild då 

intervjupersonernas självvalda beskrivning kan färga informationen och 

därför är det viktigt att försöka få med de båda perspektiven vid 

informationsinsamling.  

 

Fakta om fallstudien 

Här ges en kort överblick av företaget, se även Bilaga A. Det studerade 

företaget är en mekanisk verkstad verksamt inom skärande bearbetning 

och med inriktning mot legotillverkning. Verksamheten startade 1987 i 

garaget på den egna gården som en sidoverksamhet och hobby av två 

bröder. Sedan dess har verksamheten utvecklats och nedan 

sammanfattas några milstolpar i verksamhetens historia: 

• 1990 flytt till nya hyrda lokaler 

• 1993 flytt till större hyrda lokaler som förvärvades 1994 

• 1998 köp av ytterligare mark 

• 2000 tillbyggnad och fördubbling av verksamhetens lokaler 

• 2006 köp av grannfastigheten 

• 2018 köp av mark och tillbyggnad av verksamhetens lokaler 

 

Verksamhetsidé och uppdrag 

Företagets affärsidé är att bistå kunden med bearbetning och 

produktionsanpassad konstruktion för att uppnå Bättre Billigare 

Produkter (BBP). Till hjälp för att förstå hur företaget kan skapa värde 

genom bearbetning och produktionsanpassad konstruktion för kunden 

har en enkel illustration, se figur 10, tagits fram. Detta för att visa 

organisationens verksamhetsidé och arbetssätt: 

 

 
Figur 10: Organisationens övergripande verksamhetsidé och arbetssätt (Lindholm, 

2018). 
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S2/Ställ: startkostnad och ställtid för att sätta igång ett jobb och här ingår 

ifall eventuell fixtur behöver skapas. Egentligen inte värdeskapande för 

kunden men nödvändigt för att kunna genomföra bearbetningen. 

 

Program: ta fram CNC-program och genomföra bearbetning, detta utgör 

själva kärnan i verksamheten. 

 

"Finish"/YTB: efter bearbetning ska varje detalj vara ren och fri från 

grader, samt eventuellt kompletteras med ytbehandling utifrån kundens 

krav och behov. 

 

Företagets erfarenheter kring kvalitet och kvalitetsutveckling 

Företaget har i över 20 år arbetat med ISO 9001 och i dagsläget likställs 

kvalitetsarbetet med ISO, då medarbetare i organisationen ideligen 

använder eller refererar till “ISO:t” när man avser något som har med 

kvalitet att göra.  

 

Första certifieringen i organisationen gjordes 1997 enligt ISO 9002 som 

vid tidpunkten hette “Kvalitetssystem - Kvalitetssäkring vid produktion, 

installation och service” och var särskilt fokuserat på tillverkning och 

leverans av produkter (SIS, 2019:2). Vid införandet av 

kvalitetsledningssystemet tog man in extern hjälp, men efter första 

certifieringen har man själva skött om systemet och då det har varit VD:s 

uppgift att axla ansvaret. 2017 överlämnades ansvaret till en ny 

kvalitetsansvarig i samband med att uppgradering och omcertifiering till 

ISO 9001:2015 skulle genomföras. Sammanfattningsvis har 

organisationen historiskt genomfört följande certifieringar och 

revisioner: 

 

• ISO 9002:1994 certifierade år 1997 

• ISO 9001:2000 certifierade år 2003  

• ISO 9001:2008 certifierade år 2009 

• ISO 9001:2015 certifierade år 2018 

 

Utöver ISO har organisation under årens lopp haft diverse initiativ och 

testat olika kvalitetsverktyg t.ex. 5S- och Balanced Scorecard-projekt, 

men dock inget som fortfarande aktivt används i verksamheten.  
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3.3.3 Kvalitativ intervju 

Patel och Davidson (2011) skriver att syftet med kvalitativa intervjuer är 

att få information om hur intervjudeltagare uppfattar en företeelse eller 

fenomen. Trost (2010) beskriver en metod för att samla in all data som 

blir tillgänglig vid intervjuer. Metoden är att anteckna det som är viktigt 

för studiens syfte medan det sekundära som sker under intervjun endast 

kan sammanfattas. Detta var forskarnas strategi vid insamling av data 

från gruppdiskussionen.  

 

Halvstrukturerad intervju 

Gillham (2008) förklarar den halvstrukturerade intervjun är en 

intervjuform där samma frågor ställs till alla intervjuade. Intervjuformen 

är strukturerad i form av att det finns en intervjuguide men frågorna är 

öppna vilket ger stor flexibilitet i svaren. Initialt och avslutningsvis vid 

utbildningstillfället ställdes frågor till hela gruppen som skulle besvaras 

individuellt och skriftligt. Frågorna var öppna och syftet med dem var 

att skapa en nulägesbild före och efter presentationen och 

diskussionerna.  

 

Gruppintervju - Fokusgrupp 

Holme och Solvang (1997) beskriver gruppintervju/gruppdiskussion 

som en slags intervju där fokus ligger på gruppens samspel. Wibeck 

(2010) beskriver att fokusgrupper är en form av gruppintervju och 

definierar fokusgrupp, enligt Morgan (1996, s. 130): “Fokusgrupper är en 

forskningsteknik där data samlas in genom gruppinteraktion runt ett ämne som 

bestämt av forskaren.” 

 

Trost (2010) beskriver gruppintervjuer som en möjlighet för den enskilde 

deltagaren att få insikt om sina egna åsikter. Gruppintervjuer kan även 

ge idéer för förbättringar inom diskussionsämnet då det vid bra styrning 

ger deltagarna chans att “bygga vidare på varandras idéer” (s. 46). 

Gruppintervjuer lämpar sig bra för att identifiera deltagarnas 

erfarenheter och för att generera idéer samt för att samla teman.  

 

Trost (2010) framhäver komplexiteten i gruppintervjuer då det kan var 

risk att några personer talar mycket medan andra är väldigt tystlåtna. 

Det kan vara svårt att styra hur mycket någon talar utan att ha för stor 

inverkan på atmosfären under intervjutillfället. Ett annat problem som 

kan uppstå är att det inte finns tystnadspliktskrav inom gruppen som är 



28 
 

delaktiga i intervjun vilket kan göra att det diskuteras i efterhand om vad 

deltagarna sagt eller inte sagt.  

 

Enligt Holme och Solvang (1997) kan en för stor flexibilitet i intervjuerna 

ge problem men samtidigt behövs viss styrning för att intervjun ska 

generera den information som behövs. Patel och Davidson (2011) 

definierar semistrukturerade intervjuer som intervjuer där forskaren har 

antecknat frågor/teman som skall beröras under intervjun och där 

deltagaren har stor frihet att forma svaren. Det är under intervjuns gång 

forskarens ansvar att återkoppla samtalet till de tänkta teman. Vidare 

skriver författarna att för många frågor kan trötta ut deltagarna så det är 

viktigt att fastställa vilka frågor/teman som är av största vikt för 

undersökningen.  

 

Som en grund till datainsamlingen tog forskarna fram en workshop där 

det ingick en presentation av SIQ Managementmodell. Workshopens 

syfte var att med hjälp av Mohd Yusof och Aspinwalls (2000) fyra råd för 

ett kvalitetsutvecklingsinförande skapa en medvetenhet för 

verksamhetsutvärdering i form av SIQ:s Managementmodell. 

Workshopen delades in i fyra faser (se Bilaga B): 

• Fas 1 - En introduktion till workshopen där forskarna beskrev 

syftet samt en nulägesanalys av vad deltagarna hade för tankar 

kring kvalitet 

• Fas 2 - En presentation av SIQ Managementmodell 

• Fas 3 - Gruppdiskussion i två mindre grupper kring SIQ 

Mindmap med fokus på SIQ huvudkriterier 

• Fas 4 - Återsamling av samtliga deltagare för presentation och 

sammanställning av resultat från gruppdiskussionen. Utrymme 

för spontan diskussion mellan de två mindre grupperna. Slutligen 

fick deltagarna besvara frågor kring kvalitetsutveckling och 

utbildningstillfället.  

 

Under Fas 1 samt Fas 4 utfördes datainsamling till studien genom 

kvalitativ intervju, både individuellt och i grupp. Under Fas 3 samt Fas 4 

utfördes datainsamling genom observation.  

 

Fas 1 

I Fas 1 av workshopen välkomnade Forskare 1 deltagarna för att de 

skulle välkomnas av ett välkänt ansikte. Forskare 2 beskrev syftet med 
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workshopen, både den teoretiska nyttan och den praktiska nyttan. 

Därefter undersöktes nuläget genom att flertalet frågor ställdes (enligt 

bilaga B).  Syftet med frågorna var att identifiera vad deltagarna hade för 

tankar kring kvalitet och det sätt verksamheten arbetat med kvalitet fram 

tills denna tidpunkt. Forskare 2 fick driva denna del av workshopen då 

forskarna ville att detta skulle leda till att deltagarna beskrev sina tankar 

och resonemang tydligare då verksamheten var ny för Forskare 2. Svaren 

på frågorna finns i kapitel 4 Resultat och Analys under Fas 1.  

 

Fas 2 

I Fas 2 gav Forskare 1 en presentation av SIQ Managementmodell utifrån 

SIQ (2019:1). Det bakomliggande syftet att Forskare 1 var den som ensam 

presenterade modellen var att forskarna ville att denna person skulle bli 

en ambassadör för modellen när sedan studien var klar och 

verksamheten skulle kunna arbeta vidare med modellen. 

 

Fas 3 

I Fas 3 delades den stora gruppen in i två, ut av forskarna förutbestämda, 

grupper enligt uppdelningen: 

• Grupp 1 - bestod av tre personer från ledningen 

• Grupp 2 - bestod av fem personer från produktionspersonalen  

 

Anledningen till gruppindelningen var att skilja ledning och 

produktionspersonal då de har olika vinklar på verksamheten. Forskare 

1´s förkunskaper om verksamhetens personal indikerade att några av 

deltagarna skulle få svårare att delta fritt om de var i samma grupp som 

någon från ledningen. Det var även för att öka chansen till bra 

diskussioner i de mindre grupperna. 

 

Wibeck (2010) rekommenderar att en fokusgrupp bör bestå av minst fyra 

deltagare och maximalt sex deltagare. Dunbar (1997) rekommenderar en 

fokusgrupp på max fyra deltagare. I denna fallstudie fanns det inte så 

mycket till val att justera antalet deltagare i och med att forskarna ville 

skilja på ledning och produktionspersonal.  

 

Grupperna fick underlaget för diskussionen i form av en mindmap från 

SIQ med huvudkriterierna som utgångspunkt (se Bilaga B), 

intervjuguiden, anteckningsblock, penna och klistermärken i färgerna, 

grön, gul och röd. Klistermärkena skulle användas som markör vid de 
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fem huvudkriterierna på mindmapen för att besvara fråga i för varje 

kriterium (enligt Fas 3 i Bilaga B). Färgerna representerade: 

• Grönt – Helt och hållet 

• Gult – Delvis 

• Rött – Inte alls 

 

Grupp 1 placerades i ett närliggande rum medan Grupp 2 fick bli kvar i 

rummet där presentationen hade skett. Det blev snabbt tydligt att Grupp 

2 behövde stöttning för att diskussionen skulle framskrida. Därför 

agerade Forskare 2 moderator och gav konkreta exempel för att 

förtydliga. Under tiden observerade Forskare 1 diskussionen och 

antecknade. Observationer finns sammanställda i Bilaga C. Vid två 

tillfällen var Forskare 1 ute ur rummet för att se hur diskussionen gick i 

Grupp 1. Där flöt samtalet på bra och Forskare 1 kände sig bekväm med 

att diskussionen skulle ge resultat utan forskarnas involvering.  

 

Fas 4 

När grupperna var klara med frågorna startade Fas 4 med en återsamling 

för gemensam redovisning och sammanställning. Grupperna redovisade 

sina svar och forskarna uppmuntrade till diskussion och beskrivning av 

svaren mellan grupperna för att öka förståelse för de olika svaren. Efteråt 

fick varje deltagare individuellt besvara de avslutande frågorna i Fas 4. 

Detta för att ge forskarna möjlighet att undersöka om utbildningstillfället 

med tillhörande diskussion hade skapat några nya tankar kring 

kvalitetsarbete i verksamheten.  

 

Intervjuguide 

Bell (2016) ger bra tips på hur frågorna bör formuleras vid en intervju. 

Viktigt är att språkbruket är begripligt för deltagarna. Då Forskare 1 har 

goda kunskaper om verksamheten och dess personal valde forskarna i 

denna studie att omformulera frågeställningarna från SIQ 

Managementmodell. Bell (2016) skriver även att intervjufrågorna inte bör 

vara ledande eller värderande, att de bör komma en i taget och att de inte 

bör innehålla outtalade förväntningar. Vidare ger författaren tips om att 

ordval och formuleringar bör prövas tills de uppfyller kriterierna. Detta 

låg som underlag när forskarna arbetade fram intervjuguiden för 

gruppintervjun, se Bilaga B.  
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Intervjuguiden är uppdelad i samma områden som 

Managementmodellens huvudkriterier. Fokus vid frågorna för 

gruppdiskussionen låg på verksamheten arbete och inte på individuellt 

arbete. De frågor som skulle besvaras individuellt var öppna och gav 

möjlighet för deltagaren att besvara ur individ- eller 

verksamhetsperspektiv.  

 

3.3.4 Observation 

Som en del av intervjumetoden kan även observation av deltagarna ingå, 

enligt Holme & Solvang (1997). Vidare beskriver författarna att 

observation är när forskarna spenderar, i syfte att fånga den totala bilden, 

en tid tillsammans med den grupp som ska undersökas. Vidare beskriver 

Bell (2016) att observationer kan användas för att samla data om 

beteende och människors samspel. Observationer är dock beroende av 

hur någon tolkar vad någon annan säger eller gör vilket ger stor risk för 

att subjektiv tolkning. Därför är det viktigt att vara medveten om 

riskerna och försöka neutralt tolka informationen. Det som författaren 

framhäver som viktigt inför observationen är att forskarna har bestämt 

“vad man ska observera, vad man är intresserad av att veta och varför 

man anser att observationen kommer ge den information som man 

behöver” (Bell, 2016, s.223). Tillsammans med hermeneutikens öppna 

inställning ansåg forskarna att observationer skulle kunna ge en stor 

möjlighet till förståelse av människor genom att tolka deras diskussion 

och handlingar. 

 

Enligt Holme & Solvang (1997) kan observationer vara öppna, det vill 

säga att de som blir observerade vet om att de blir det till skillnad mot 

motsatsen som är dold observation. Den öppna observationen kräver 

tillit från gruppen och det är därför lämpligt om forskarna har någon väg 

in i gruppen exempelvis genom en kontaktperson. När forskarna blivit 

accepterade av gruppen finns det stor frihet att lyssna, ställa frågor och 

studera interaktionen mellan gruppmedlemmarna. För att samla in 

informationen som observationen ger är det lämpligt att anteckna 

stickord som efter observationen blir grunden till fältanteckningar. 

Författarna rekommenderar att anteckningarna bör skrivas ut så snart 

som möjligt efter observationen, helst direkt efteråt eller som senast 

morgonen efteråt. Med denna rekommendation i åtanke skrev forskarna 

i denna studie ned observationerna inom den rekommenderade 

tidsgränsen. Forskarnas observationer finns redovisade i Bilaga C. 
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3.4 Analysmetod 

Patel och Davidson (2011) beskriver att det kan vara effektivt att tillämpa 

löpande analys vid kvalitativ undersökning då det kan bidra till insikter 

om hur studien kan utvecklas. De föreslår även att det inför 

slutbearbetningen är bra att läsa igenom allt material några gånger och 

sedan avsätta sammanhängande tid för att arbeta ostört. Enligt Alvesson 

(2011) är ett sätt att redovisa resultatet från intervjuerna att endast skriva 

ut det material som bedöms vara intressant för studien. Patel och 

Davidson (2011) skriver om hur kvalitativa forskare arbetar med fylliga 

beskrivningar för att ge läsaren en bättre helhetsbild. Med detta som 

bakgrund valde forskarna att kombinera resultats- och analysdelen i 

rapporten.  

 

Enligt Gillham (2008, s.177) är kärnan i analysen att identifiera “distinkta 

och potentiella generaliserbara aspekter ur materialet”. 

Generaliserbarheten diskuterar forskarna vidare i kapitlet om 

Metoddiskussion 6.2. Enligt Bell (2016) måste data från intervjuer 

kategoriseras och någon form av mönster behöver identifieras. Trost 

(2010) föreslår ett tillvägagångssätt för att analysera kvalitativ data från 

intervjuer. Steg ett är att datan samlas in via intervjuer. Steg två är att 

analysera datan genom att läsa datan och samtidigt fundera på vad som 

hände och sades under intervjutillfället. Steg tre är att tolka datan utifrån 

den teori som finns tillgänglig för att identifiera vad resultatet är. 

Författaren framhåller hur viktigt det är med kreativitet och öppenhet 

vid analys av kvalitativ data. Detta tillvägagångssätt har forskarna 

tillämpat vid analys av datan från gruppdiskussionen.  

 

3.5 Validitet och reliabilitet 
Bell (2016) förklarar validitet som giltighet. Wibeck (2010) förklarar 

validitet som trovärdighet och att det ska visa om det som studerats 

verkligen är det som skulle studeras. Ett exempel på något som kan 

påverka validiteten är om deltagarna i intervjun inte säger det de tycker 

eller tänker på grund av olika faktorer. Det är då upp till forskaren att 

avgöra om materialet är bra. Gillham (2008) framhäver att validiteten 

påverkas av hur troget rapporten återger det som sagts och gjorts under 

intervjun vilket medför att tolkningen och urvalet har stor inverkan. 

Wibeck (2010) föreslår att validiteten kan förbättras i en studie om datan 

trianguleras dvs jämföras med data från någon annan metod som 

exempelvis djupintervjuer, enkäter eller observationer. Därför gjordes 
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observationer under gruppdiskussionen. Vidare beskriver författaren att 

gruppintervjuer har hög ekologisk validitet då de visar på samspelet i en 

grupp. Ekologisk validitet är då “validitet i levande livet” (Wibeck, 2010 

s. 145).  

 

Bell (2016) förklarar reliabilitet som tillförlitlighet och att detta är ett mått 

för att fastställa hur upprepbar metoden är. Wibeck (2010) beskriver 

reliabilitet som att oberoende forskare ska nå samma resultat utifrån ett 

material. Då detta är svårt att uppnå med intervjuer föreslår författaren 

att en utomstående kan bedöma ca 10 % av slumpvis utvalt material för 

att se om forskaren är på rätt spår i analysen. Detta tillämpades i studien 

genom att en person utan tidigare erfarenheter inom kvalitetsutveckling 

fick läsa igenom de individuella deltagarnas svar på de initiala och 

avslutande frågorna. Personen fick även ta del de färgkodade svar som 

utfördes i de två grupperna på frågorna om verksamheten. Samma sak 

utfördes av en kurskamrat till forskarna som har likartade teoretisk 

bakgrund vad gällande kvalitetsutveckling. Båda personerna uppfattade 

resultatet av gruppintervjun på liknande sätt som forskarna vilket 

stärker reliabiliteten.  

 

3.6 Etik 

Holme och Solvang (1997, s.32) beskriver medmänsklig respekt som en 

“grundläggande utgångspunkt” i all forskning. Vidare betonar 

författarna hur viktig tystnadsplikten är och att deltagarna i studien ska 

informeras om studiens syfte så att de själva kan ta beslut om de vill 

deltaga eller ej. Därför ingick en presentation av syftet med workshopen 

som en inledning. I presentationen framhävs att forskarna var studenter 

och vad de ville undersöka. Vidare beskrevs vad verksamheten kunde se 

för resultat efter workshopen och att deltagandet var frivilligt. Det kan 

ses i empiri att någon eller några personer valde att inte svara på alla 

frågor. Detta indikerar att deltagarna kände att deras deltagande var 

frivilligt. 
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4 Resultat och analys 
I detta kapitel redogörs resultatet från och analysen av datan, som samlades in 

genom intervjuer och observation, i workshopens fyra faser. 

 

4.1 Fas 1 - Individuella svar 

Totalt deltog åtta av organisationens medarbetare i workshopen och 

individuella svar skrevs ner på post-it-lappar av deltagarna själva. 

Nedan presenteras svaren där varje ruta representerar en post-it-lapp 

och således om en ruta är tom valde deltagare, av någon okänd 

anledning, att inte svar på den frågan. 

 

Tabell IV: Svar på frågan; Vad är kvalitet? 

Detalj utförd 

enligt kunds 

önskemål 

Rätt Alla nöjda Funktion och 

design 

Välgjort, lång 

livslängd  

På jobbet 
  

Funktion 
 

Det är en stor spridning på vad deltagarna relaterar till begreppet 

kvalitet men en generalisering som kan göras utifrån orden är att det är 

fokus på personnivå samt mot produkt.  

 

Det kan tolkas att åtminstone fyra av sju svar här inriktar sig mot en 

definition gentemot produktkvalitet där ord som detalj, funktion, design, 

och livslängd är ord som kan syfta på ett föremål. Det kan tolkas att luta 

lite mer mot Shewhart (1931) objektiva perspektiv av kvalitet, samt 

Crosbys (1979) där uppfyllande av kraven är viktigt. Två av svaren lyfter 

fram kundperspektivet genom att nämna “kunds önskemål” och “alla 

nöjda”. 

 

Ur olika perspektiv på kvalitet som utgångspunkt har verksamheten och 

medarbetarna en inställning mer mot det statiska synsättet (DST), vilket 

insatt i Kroslids (1999) dual-path modell visar att fokus ligger på 

produkten vilket indikerar en väldigt låg nivå av utveckling. 

Verksamhetens art överensstämmer också med DST att man arbetar mot 

“inspektion av gods [...] enligt specifikationen” och att det finns “en tro på att 

det finns ett bästa sätt” (Kroslid, 1999). Kopplat till Garvin (1988) stärks 
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synen på kvalitet att organisationen har en förlegad syn kopplat till den 

första eran inspektion.  

 

Utav de två svaren som inkludera kunder är det ena tydligt formulerad 

mot “kunds önskemål” vilket kan anspela mot det dynamiska synsättet 

(CIST) och att man utför något utifrån ett kundperspektiv. Att sätta 

kunden i centrum utgörs enligt Bergman och Klefsjös (2012) utav en av 

värderingarna för kvalitetsutveckling. På liknande sätt kan det illustrera 

ett kundfokus sett ur ISO:s ledningsprinciper. 

 

Den andra “alla nöjda” kan tolkas brett och vitt kopplat mot kundnöjdhet 

mot både externa och interna kunder. Inom ISO är kundnöjdhet nära 

kopplat till kundtillfredsställelsen och det poängteras i standarden att 

detta är något som är viktigt att mäta för att även kunna förstå och öka 

den (Swedish Standards Institute, 2015). Även Managementmodellen 

poängtera vikten av nöjdhet genom att beröra det i delkriterierna i form 

av att efterfråga uppföljning av nöjdhet hos både kunder och 

intressenter, samt medarbetare. SIQ har även förankrat forskningen 

bakom modellen genom att ta hänsyn till sambandet mellan 

kundnöjdhet och lönsamhet för att uppnå ekonomisk hållbarhet (SIQ, 

2019, s.32). 

 

Av de tolkningar som gjorts går det att se en blandning från 

tankeskolorna – DST och CIST – och i enlighet med vad Kroslid (1999) 

förespråkar dominerar också ena. I detta fall väger det över åt den 

deterministiska skolan, men förekommer även inslag av den dynamiska. 

 

Tabell V: Svar på frågan; Vad är ISO? 

Internationell 

kvalitet 

En standard för 

att upprätthålla 

vissa krav 

Man ska följa 

efter regler som 

det krävs 

Allt 

dokumenterat 

Standard Standarder Respektera 

regler 

  

Standard 

Vid besvarande av denna fråga observerade Forskare 2 att deltagarna 

mycket snabbare kände att de kunde svara på frågan jämfört med fråga 

1 om kvalitet. En anledning till detta skulle kunna vara att det är ett mer 

avgränsat område än kvalitet men också att det är ett mer känt begrepp 
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i organisationen. Från tidigare avsnitt fakta om fallstudien lyftes det att ISO 

är ett mer känt begrepp bland medarbetarna i den bemärkelsen att ISO 

används synonymt för kvalitet i organisationen. 

 

Hälften av deltagarna nämner “standard”, ytterligare två nämner “regler” 

och sedan tillkommer ord som “internationell” och “dokumentera”. 

Associationer som stämmer väl in på International Organization for 

Standardization. Med regler kan man anta att deltagarna syftar mot t.ex. 

kriterier eller skallkrav inom ISO som lätt kan tolkas innehålla regler. 

Något som förstärker sambandet till DST - “där kvalitet snarare handlar om 

att uppfylla krav i lagar, förordningar och standarder” (Kroslid, 1999). 

Reglerna och dokumentationen från ISO kan upplevas som påtvingade 

och möjligen som ett krav från kunder och inte som ett eget initiativ från 

organisationen, vilket stärks av både Sun och Cheng (2002) och 

Sturkenboom et al. (2001).  

 

Utifrån Bergman och Klefsjös (2012) fyra faser kopplas ISO och 

kvalitetsledningssystem starkt till fasen kvalitetssäkring, vars 

förfaringssätt fokuserar på att utforma rutiner för att skapa 

förutsättningar för att undvika fel. På liknande sätt kopplas ISO sannolikt 

mer mot Sörqvists (2004) dimension styrning och säkring. 

 

Tabell VI: Svar på frågan; Hur arbetar du med kvalitet i ditt arbete? 

Se till så att 

ritningsunder-

lag och övriga 

önskemål 

tillfredsställs 

 

Vara noga med 

det jag gör 

 

Att följa 

ritningar och 

instruktioner 

 

Köra ordentligt 

och kör som de 

vill 

Struktur i 

organisation, 

instruktioner 

Genom att 

koppla ihop 

funktion och 

design  

Ritnings-

uppfyllelse/ 

finish 
  

 

Gäller alla jobb 

Svaren på frågan är till stor del kopplade till det som ligger närmast i 

arbetet, dels att fokusera på kunderna genom att läsa ritningar korrekt 

och dels genom att få det resultat kunden vill ha.  

 

Produktfokus som belystes redan i analysen av fråga 1 lyser åter igenom 

även här. Det märks genom att totalt fyra deltagare nämner “ritning” 
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eller “instruktion” och i verksamheten är det ritningen som styr och 

bestämmer hur produkten ska vara. Ett övergripande sätt att förklara 

skillnaden mellan produkt och arbetssätt skulle kunna göras med hjälp 

av den tidigare presenterade figur 10. Där organisationen tar sin 

utgångspunkt ifrån produkten i form av en ritning, men där 

organisationens arbetssätt förenklat illustreras av de blåa processpilarna. 

På en komplex fråga där det samtidigt begärs ett väldigt kort och snabbt 

svar blev fokuset på produkten eller rättare sagt vad organisationen 

kontrollera produkten mot - ritningen. Det skulle kunna argumenteras 

för att detta är bra ur flera aspekter t.ex. kundfokus eller basera beslut på 

fakta. Det föreligger en skillnad i att deltagarnas svar tycks landar i ett 

fokus på vad och inte hur. Där det senare är just det 

Managementmodellen genom sin systematik försöker belysa - “Hur gör 

vi för att..?“ (SIQ, 2019:1). 

 

Några av svaren berör hur ytligt, men inte tydligt, genom att nämna 

instruktioner. Instruktioner kan kopplas mot arbetssättet i figur 10, men 

från de korta svaren framgår det inte hur. Enligt SIQ (2019:1) ska 

arbetssätten även visa på att det finns en koppling till 

framgångsfaktorerna för att en organisation ska vara framgångsrik. Svårt 

att påvisa några sådana kopplingar utifrån de svaren som finns, men i 

slutändan så skapar en korrekt utförd produkt utifrån ritningen värde för 

kunder och intressenter. Ett tydligare och utförligare hur kvarstår dock, 

men en begränsning förekommer i hur frågan presenterats och 

möjligheten till att besvara den. 

 

Tabell VII: Svar på frågan; I arbetet du utför vilken koppling ser du mellan kvalitet och 

resultatet? 

Noggrannhet 

och uppföljning 

av tidigare 

misstag 

Har man bra 

kvalitet så 

resultatet blir 

bra 

Kundtillfreds-

ställelse, 

nöjdhet 

Om man tänker 

på kvalitet, få 

bättre resultat 

Nöjda kunder, 

få kassationer 

Tillfreds-

ställelse/ 

Kundnöjdhet 
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Tre deltagare nämner “kund” (-tillfredsställelse, -nöjdhet) i någon 

bemärkelse. Två andra nämner “resultat” och “kvalitet” på ett i sig dock 

ganska intetsägande vis då det upplevs som bara tagna från frågan. En 

deltagare tar upp “uppföljning”. 

 

Enligt SIQ (2019:1) handlar det om hur resultatet kan kopplas till 

arbetssätten i verksamheten. Svaren antyder på att man till viss del i 

organisationen är medveten om att det är viktigt med 

kundtillfredsställelse, nöjdhet samt uppföljning. Dock är det svårt att få 

en djupare insyn i de korta svaren till vilken omfattning och insikt 

medvetenheten sträcker sig.  

 

Tabell VIII: Svar på frågan; Vilka av följande ord förknippar du mest till kvalitet: 

inspektion, statistisk kvalitetskontroll, kvalitetssäkring eller strategisk 

kvalitetsutveckling? 

Strategisk 

kvalitets-

utveckling 

Strategisk 

kvalitets-

utveckling 

Kvalitets-

kontroll 

Kvalitets-

kontroll 

Kvalitets-

kontroll  

Inspektion 
  

Inspektion 
 

Från analysen i fråga 1 (Tabell IV) sågs en väldigt låg nivå av utveckling, 

enligt Kroslids (1999) dual-path modell, vilket även kunde kopplas till 

Garvins (1988) första era. Detta bekräftas nu ytterligare av att två 

deltagare själva uppger “inspektion” som vad de förknippar med kvalitet. 

Vidare tillkommer det tre svar “kvalitetskontroll”, även om det är ett steg 

till, så styrker det ändå att organisationens syn på utveckling är låg. 

Enligt Bergman och Klefsjö (2012) innebär “kvalitetskontroll” ett defensivt 

tillvägagångssätt som utförs efter produktionen. Å andra sidan anses 

ISO och kvalitetsledningssystem kopplas mer mot Bergman och Klefsjös 

(2012) tredje fas kvalitetssäkring. Detta har dock ingen av deltagarna 

svarat. 

 

4.2 Fas 3 och 4 - Sammanställning av gruppdiskussion 

Vid redovisningen av vad de två grupperna kommit fram till vad 

gällande frågorna i intervjuguiden var det en stor spridning på hur 

grupperna hade svarat. Detta visar svaren i Tabell IX.  
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Tabell IX: Sammanställning av gruppernas mind-map. 

Fråga Grupp 1 - 

Ledning 

Grupp 2 - 

Medarbetare 

1. Arbetar vi med kunder och 

intressenter i centrum? 

Grön Gul 

2. Syns det att ledningen leder på ett 

balanserat sätt? 

Gul Gul 

3. Är medarbetarna delaktiga? 

  

Gul Grön 

4. Arbetar vi med processer? 
  

Röd  Grön 

5. Syns resultatet idag? 
  

Gul  Grön 

 

Grönt betyder helt och hållet, gult betyder delvis och rött betyder inte 

alls.  Varje grupp fick motivera vad som låg bakom beslutet och vid 

denna diskussion blev det tydligt att grupperna hade olika 

arbetsuppgifter och därmed även olika inblandning i de olika delarna i 

verksamheten. Vid en observerad jämförelse av gruppdynamiken när 

gruppen var uppdelad på två grupper, jämfört med den stora sågs en 

tydligare vi-känsla i Grupp 2 medan det vid en samlad grupp snarare 

kunde talas om dem och vi. Detta syntes även vid gruppdiskussionen 

kring intervjuguiden då deltagarna i Grupp 2 flera gånger fick påminnas 

om att frågan gällde hela verksamheten och inte dem som individer. 

Sedan vid resonemanget kring de båda grupperna svar vinklade Grupp 

1 påstående och förslag mot verksamhetens perspektiv snarare än det 

individuella. Ett engagemang kunde observeras vid sammanställningen 

av de båda gruppernas resultat från gruppdiskussionen, troligen 

eftersom informationen då konkretiserades gemensamt av deltagarna 

och deltagarna fick möjlighet att omsätta idéer till praktiken. 

 

1. Arbetar vi med kunder och 

intressenter i centrum? 

Grön Gul 

Figur 10: Gruppernas svar angående huvudkriteriet Kunder och intressenter 
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Skillnaderna i svaren på frågan, figur 10, var bl.a. att Grupp 2 kände sig 

något långt ifrån kunderna och intressenterna och upplevde att de främst 

blev inblandade om något var fel eller när kunder hade beställningar som 

var lämpliga att diskutera med de som skulle tillverka produkterna. 

Grupp 1 presenterade ett bredare spektrum av intressenter, t.ex. 

personal, praktikanter, arbetsförmedlingen och studenter. 

 

2. Syns det att ledningen leder på ett 

balanserat sätt? 

Gul Gul 

Figur 11: Gruppernas svar angående huvudkriteriet Ledning 

 

Figur 11 visar den enda fråga där båda grupperna svarat samma. Detta 

kan bero på att detta balanserade ledningssätt med fokus på socialt, 

ekologiskt och ekonomiskt resultat var ett nytt sätt för deltagarna att se 

på frågan. I Grupp 2 kunde det under diskussionen observeras att frågan 

flera gånger fick förtydligas och konkretiseras. Vid den gemensamma 

redovisningen fick den person av deltagarna i grupp 2 som varit anställd 

längst frågan om inte ledningsstilen förändrats till det bättre under 

dennes tid i verksamheten. Denne gav ett jakande svar på frågan. Grupp 

1 framhöll att de ville göra det bättre för de anställda och det var därför 

det sällan arbetades övertid och att man hade frångått skiftarbete då 

detta sliter på de anställda. 

 

3. Är medarbetarna delaktiga?  Gul 

  

Grön 

Figur 12: Gruppernas svar angående huvudkriteriet Medarbetarna 

 

På frågan om medarbetarnas delaktighet, figur 12, ansåg Grupp 2 att de 

fick vara delaktiga i den mån de ville medan Grupp 1 tyckte att det hade 

varit bra om medarbetarna ville vara mer delaktiga i exempelvis att 

förbättra arbetet. Grupp 1 medgav även att de inte alltid heller bjuder in 

till delaktighet vid alla tillfällen. I en mindre organisation blir 

förbättringsarbetet bland annat mer beroende av ledningens 

engagemang och attityder. En mindre organisation kan också vara mer 

beroende av tydliga rollstrukturer och att rätt slags individer med vilja 

och engagemang finns att driva förbättringsarbetet (Sörqvist, 2004). 
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4. Arbetar vi med processer? 
  

Röd Grön 

Figur 13: Gruppernas svar angående huvudkriteriet Processer 

 

Den största skillnaden på svar från de båda grupperna var gällande 

frågan om verksamheten arbetar med processer, figur 13. Grupp 2 var 

eniga i sin diskussion att de hade processer och att de ibland inte alltid 

följde dem. De visste dock vart de kunde hitta processerna om det blev 

några oklarheter. Även om de gemensamt sa att de inte alltid följde 

processerna var de eniga om att de skulle markera grönt på frågan. Detta 

kan tolkas som en vilja att vara till lags och följa processerna då de har 

fått höra hur viktigt det är. Grupp 1 ansåg att processerna inte följdes alls 

och efterfrågade även ett större engagemang från medarbetarna att 

förbättra de processer som fanns i verksamheten. En av gruppdeltagarna 

från Grupp 1 sa -“Vi jobbar inte med att utveckla våra processer, vi är 

dåliga på det.”. Detta område skapade diskussion i sammanställningen 

vilket visar att det är ett område som engagerar. Grupp 1 som bestod av 

ledningen visade ett tydligt intresse för operativa metoder vilket ligger i 

led med Stephens et al (2005) som konstaterat att chefer inom mindre 

företag lägger sitt fokus på dessa metoder.  

 

5. Syns resultatet idag? 
  

Gul Grön 

Figur 14: Gruppernas svar angående huvudkriteriet Resultat 

 

På frågan om resultatet, figur 14, tyckte Grupp 2 att de fick insyn i hur 

det gick för verksamheten medan Grupp 1 framhävde flera olika 

investeringar i verksamheten som gjorts den senaste tiden. Exempel på 

detta var nya maskiner och större lokaler. Vidare hade Grupp 2 lätt att 

identifiera resultat inom de olika dimensioner som SIQ 

Managementmodell beskriver. Detta till trots att synen på resultat som 

en kombination av ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet var ny för 

deltagarna. Sternad, et al. (2019) lyfter verksamheten bristande insyn i 

resultatet som en organisationsbarriär. 
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4.3 Fas 4 - Individuella svar 

 

Tabell X: Svar på frågan; Vad är kvalitetsutveckling? 

Hålla en god 

balans mellan 

miljö och 

ekonomisk 

utveckling 

 

Process: att 

vara bäst på att 

bli bättre 

Kvalitets-

utveckling är 

att lära sig det 

som är viktigt 

Att se till att 

kundens 

önskemål 

tillgodoses och 

uppfylls 

 

Processen 

 

Kund-

anpassning 

 

Bli bättre på det 

vi gör 

Likriktat tänk 

och mål mellan 

personal-kund-

ledning  

Det syns en tydlig färgning i svaren utifrån innehållet i presentationen 

och de diskussioner som gjordes både i de mindre grupperna och 

gemensamt i hela verksamheten. Ett genomgående tema för svaren är att 

flertalet har fokus på en komponent av kvalitetsutveckling nämligen 

verktyget som här är processerna. Processer blev ett stort 

diskussionsämne under sammanställningen av de båda gruppernas 

diskussioner, där en av deltagarna uttryckte det att “vi jobbar inte med att 

utveckla våra processer, vi är dåliga på det”.  

 

Svaret “Bli bättre på det vi gör” kan tolkas in samma område som processer 

i och med att detta var den punkt som väckte mest uppståndelse i 

sammanställningen. Ett svar är kopplat till resultat; “Hålla en god balans 

mellan miljö och ekonomisk utveckling”. Två svar hade en tydlig koppling 

till kunden. Två svar kan ses som en vilja att få helheten i 

kvalitetsutveckling; “Kvalitetsutveckling är att lära sig det som är viktigt” 

samt “Likriktat tänk och mål mellan personal-kund-ledning”. Det senare av 

dessa svar kan kopplas till Bergman och Klefsjö (2012) som beskriver att 

det gemensamma målet är att skapa ökad kundtillfredsställelse med 

lägre resursåtgång och därmed en viktig del för att verksamheten ska 

fungera.  

 

Observation visar att deltagarna hade svårigheter att formulera svar på 

en sådan komplex fråga. Det var även tydligt att flera var trötta efter 

diskussionerna och att tankeverksamheten låg långt ifrån deltagarnas 

vardag. Några deltagare uttryckte skämtsamt att det var “jobbigt att 

tänka” och ändå svarade samtliga deltagare på denna fråga. Detta kan ha 
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bidragit till att svaren var kopplade mot specifika kriterier inom SIQ 

managementmodell som vid presentationen fick vara representant för 

kvalitetsutveckling.  

 

Tabell XI: Svar på frågan; Vad uppfattar du som viktigt från de senaste timmarnas 

arbete? 

Att man måste 

tänka på 

processen och 

tänka på 

kunden och 

kvaliteten 

Lönsamhet, 

kvalitet, trivsel, 

samhälls-

engagemang går 

ihop för att få 

verksamheten 

framåt 

 

Förståelse för 

verksamhetens 

grunder 

 

Diskussion om 

olika roller och 

mål 

Process-

utveckling 

Process-

utveckling 

Verksamheten 

framåt 

Tänker tid på 

körning 

process  

Flera av svaren på frågan är kopplade till processer som var det stora 

diskussionsämnet vid sammanställningen. Processerna kan även de 

tolkas in i svaren “Verksamhetens framåt” och “Förståelse för verksamhetens 

grunder” då ständiga förbättringar av processer genererar effektivare 

arbete samt att processerna ger en tydlig bild av verksamhetens arbete. 

Svaret “Lönsamhet, kvalitet, trivsel, samhällsengagemang går ihop för att få 

verksamheten framåt” visar att deltagaren har fått en tanke om resultatets 

flera dimensioner; social, ekologisk och ekonomisk. Kanske har 

deltagaren insett vikten i sambandet mellan kvalitet och lönsamhet för 

att uppnå ekonomisk hållbarhet (SIQ, 2019:1; Vandenbrande, 2019). 

Detta medan svaret “Diskussioner om olika roller och mål” kan ha fått 

deltagaren att fundera mer på delaktiga medarbetare då även detta var 

en stor diskussion vid sammanställningen. Tankarna går också till 

Sörqvist (2004) som poängterade tydliga rollstrukturer, vilja och 

engagemang i en mindre organisation för att kunna driva 

förbättringsarbetet. 

 

Kopplat till Sternad, et al. (2019) tycks introduktion till 

excellencemodellen uppnått första grad av påverkan, nämligen 

medvetenhet. Då workshopen kan sägas ha väckt en medvetenhet för 

kvalitetsutveckling, vilket är ett av motiven som återfinns i kategorin 

intern-aktiva, se Tabell III. Intern-aktiva kategorin har ett fokus på 
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operationell excellens, vilket även kan länkas samman med 

Vandenbrandes (2019) medvetenhet som har en inriktning mot 

operationell och ekonomisk hållbarhet genom t.ex. processförbättringar. 

Ytterligare anknytning till ett annat motiv för verksamhetsutvärdering, 

eftersom diskussionerna framförallt fick ett stort fokus mot optimering av 

processer, vilket återfinns i kategorin intern-passiva och innebär en 

anpassning av strukturer och processer. Organisationen fokuserade 

tydligt mot den interna dimensionen.   

 

En annan observation är att t.ex. svaret “Tänker tid på körning, process” var 

ett resultat av diskussionen vid sammanställningen då detta gav som ett 

exempel från Grupp 1 på vilka processer som produktionspersonalen 

skulle kunna vara delaktiga i att förbättra. En annan aspekt som kan 

illustreras genom svaret är de tre fokusområdena - kundorientering, 

delaktighet och ständiga förbättringar - som Sturkenboom et al. (2001) 

lyfte fram för att minska gapet för var ett SME befinner sig i 

kvalitetsutvecklingen. 

 

Tabell XII: Svar på frågan; Vad tar du med dig från dagens övning? 

Process-

utveckling 

Process-

utveckling 

Att vi kan bli 

bättre 

Jobba bättre 

med process  

Att bli bättre på 

processen 

Personalens 

engagemang 

Att arbeta med 

en tydlig 

målbild 

 

De individuella svaren har emellanåt saknat svar från deltagare, men vid 

den sista frågan uttryckte en av deltagarna att hen hade tröttnat “på att 

tänka” och därmed uttryckligen vägrade att besvara den sista frågan. 

Stämningen upplevdes som mixad då andra deltagare skämtade om “tar 

med mig kakor” och “tar med mig huvudvärk”. 

 

Det syns tydligt att sammanställningen, som skedde med hela 

verksamheten, av svaren på frågorna från intervjuguiden har påverkat 

svaren på frågorna som avslutade workshopen speciellt i denna sista 

fråga. De två områden som observerades skapa mest engagemang i 

sammanfattningen var främst processer men även medarbetarnas 

delaktighet. Kopplat till Kroslids (1999) dual-path modell (figur 1) är detta 

möjligen det mest naturliga steget för en organisation att skifta ett 

tidigare fokus på produkter till processer för att öka sin utvecklingsnivå.  
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Kopplat till de hinder som observerats bland SME:s förefaller 

organisationen i fråga, utifrån diskussionen som uppstod, framförallt 

hindras av attitydbarriärer (Sternad, et al., 2019; Murphy, 2016). Då 

exempel från workshopen kan tyda på både bristande ledningsförmåga, 

samt omotiverade medarbetare. Även om medarbetarna var engagerade 

i sitt arbete verkade de inte se nyttan med att göra förändringar då det 

enligt dem fungerade bra idag. Verksamheten hade bra med 

beställningar och var under en expansionsfas gällande kapacitet och 

arbetsyta.  

 

Efter att workshopen var avslutad gjordes en observation där en av 

ägarna/ledningen skrev på whiteboarden: “Vi ska vara bäst på att bli 

bättre”. Det utgör ett exempel på att ledning och ägare under 

workshopen har skapat ett engagemang för kvalitetsutveckling och 

öppnar upp för en möjlig framtida strategi att fortsätta arbeta med. 

Samtidigt visar det att workshopen med hjälp av SIQ 

Managementmodell lyckades med att lyfta medvetenheten och betona 

kvalitetsutveckling som en viktig ledningsfråga och strategisk ägarfråga.  
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5 Slutsatser 
Syftet med studien var att öka förståelsen för hur kvalitetsutveckling, 

med hjälp av SIQ Managementmodell, kan bidra till en hållbar 

resultatutveckling inom ett SME, med erfarenhet av 

kvalitetsledningssystem genom ISO 9001. 

 

Data och analysen av studien visar att SIQ Managementmodell kan 

skapa en medvetenhet kring relationen mellan strategi, arbetssätt och 

resultat i syfte att synliggöra kvalitetsutveckling ur ett annat perspektiv 

än ISO 9001. Från Fas 1 visar data att verksamheten hade ett fokus på 

produkter när det kom till vad som associerades till kvalitet vilket 

indikerar ett deterministiskt synsätt. Vid Fas 3 observerades att det var 

svårt för gruppdeltagarna att tänka ur ett verksamhetsperspektiv utan 

resonemangen skedde främst ur ett individualistiskt perspektiv. Vid Fas 

4, under sammanställningen, blev det mer ett gemensamt fokus mot 

verksamheten. Under både Fas 3 och 4 lyftes delaktighet i 

verksamhetsutvecklingen där medarbetarna ansågs sig vara så delaktiga 

som de ville. Ledningen kände däremot att medarbetarna inte ville vara 

så delaktiga som de skulle kunna vara och inte heller alltid fick möjlighet 

att vara delaktiga överallt. Det märktes att ledningen insåg att de var 

tvungna att möjliggöra för delaktigheten för att bl.a. få möjlighet till 

processutveckling. Relationen mellan strategi, arbetssätt och resultat 

exemplifieras genom att deltagarna blev medvetna om en möjlig hållbar 

resultatutveckling genom ett fokus på processutveckling, som kräver 

delaktighet för framgångsrikt arbete. Detta beslutade deltagarna skulle 

bli nästa steg i utvecklingsarbetet.  

 

Om företaget vill ta till vara på den medvetenhet, engagemang och 

delaktighet som skapades, rekommenderas att verksamheten 

exempelvis adoptera SIQ Managementmodell som ett ledningsverktyg. 

Detta för vidare initiering av och uthålligt arbete med 

kvalitetsutvecklingen. Enligt Sternad et al. (2019) kan motivet att 

tillämpa ett ledningsverktyg utgöras av ett fokus på den interna 

dimensionen. Med kvalitets- och processförbättring av arbetssätten som 

strategi för att i första hand sträva efter operationell excellens och hållbar 

resultatutveckling. Detta anammande antas kunna förebygga och 

minska gapet mellan synen på kvalitet och kvalitetsutveckling, med ett 

fokus på, enligt Sturkenboom et al. (2001), kundorientering, delaktighet 
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och ständiga förbättringar. Med hjälp av SIQ Managementmodell kan 

organisationen möjligen gå från ett deterministiskt synsätt mot ett mer 

dynamiskt synsätt. 

 

Som en observation vid användandet av SIQ Managementmodell kan 

författarna konstatera att deltagarna i gruppintervjun hade svårigheter 

att använda sig av strukturen i modellen. För att möjliggöra för att 

diskussioner kring intervjuguiden, som innehöll redan förenklade 

frågeställningar för att vara mer tillgängliga för deltagarna, var en av 

författarna tvungen att agera moderator. Dels för att konkretisera 

exempel men även för att förtydliga vad de olika kriterierna innebar i 

den aktuella verksamheten.  Författarnas uppfattning är att begrepp, 

termer och frågeställningar kring arbete med kvalitet, oavsett arbetssätt, 

är svårförståeligt för både erfarna och oerfarna. 
 

6 Diskussion 
Under diskussionskapitlet förs en diskussion om studiens resultat och metod och 

slutligen ger forskarna förslag på framtida forskning.   

 

6.1 Resultatdiskussion 

Studien bekräftar att synen och kunskapen på kvalitet och 

kvalitetsutveckling generellt är eftersatt i SME, detta i led med tidigare 

studier (Assarlind och Gremyr, 2016; Sternad, et al., 2019) som framhållit 

flertalet hinder och utmaningar för SME vid initierande av 

kvalitetsutvecklingsarbete. Kvalitetsperspektivet i det berörda SME:t var 

möjligen gammaldags och mot det deterministiska synsättet och ej i linje 

med den allmänna/akademiska synen på kvalitet i Sverige som påstås 

vara mer dynamiskt. 

 

I sin helhet var resultatet väldigt intressant och energigivande, eftersom 

det visade på att det med relativt enkla medel var möjligt att skapa en 

medvetenhet kring ett annat synsätt av kvalitet och kvalitetsutveckling. 

Med hjälp av Mohd Yusof och Aspinwalls (2000) råd för ett 

kvalitetsutvecklingsinförande applicerades dessa på utformningen av 

workshopen med SIQ Managementmodell (2019) i fokus. Efteråt var 

uppfattningen att workshopen hade hunnit skapa en delaktighet och 

engagemang bland medarbetarna, samt ett enande kring vilket utav 
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arbetssätten (processer) där det fanns störst potential till förbättring och 

utveckling. 

 

En svårighet som föreligger med studien utgörs av att själva 

interventionen endast var ett nålstick i organisationens verksamhet och 

dess kvalitetsarbete. Medvetenheten (Sternad, et al., 2019; 

Vandenbrande, 2019) som uppvisades av deltagarna skapade en 

optimism och tilltro hos forskarna att det finns potential till mer. Hur 

skulle man kunna överlämna initiativet och skapa kontinuitet på ett 

enkelt sätt för organisationen och andra SME? SIQ Managementmodell 

introducerades och diskussionerna genererade ett tydligt fokus på vad 

organisationen såg sig själv kunna arbeta med och utveckla (processer). 
 

6.1.1 Jämförelse mellan ISO 9001 och SIQ Managementmodell 

Enligt Kroslid (1999) hämtade ISO historiskt inspiration ur den 

deterministiska skolan och studien visade också att organisationen som 

hade erfarenhet av ISO 9001 hade en mer deterministisk syn på kvalitet. 

Här förekommer ett gap gentemot synsättet i Sverige i stort som sägs 

tillhöra det dynamiska. Gapet berörs av Sturkenboom et al. (2001) som 

hävdar att ett fokus på kundorientering, delaktighet och ständiga 

förbättringar kan bidra till att minska gapet i ett SME. Oavsett om det är 

mot ISO 9000-serien eller en excellencemodell. Med den utgångspunkten 

går det att hävda att workshopen hade kunnat ge samma resultat om 

istället en fördjupning av ISO 9001 hade presenterats. 

 

Det kan i så fall ifrågasättas och diskuteras vilka skillnader som 

föreligger mellan ISO 9001 och SIQ Managementmodell, samt ifall den 

berörda organisationen har en förlegad syn på ISO standarden? Först två 

skillnader som finns är hållbarhet och förutsättningen i 

förbättringscyklerna PDCA och PDSA. Skillnaden i hållbarhet kan ses i 

värderingarna, dvs ledningsprinciperna och framgångsfaktorerna (tabell 

I), där endast ett av verktygen nämner hållbarhet. SIQ 

Managementmodell berör och integrerar hållbarhet i en större 

utsträckning (leder för hållbarhet; social, ekologisk och ekonomisk 

hållbarhet) jämfört med ISO 9001 som hävdas främja hållbarhet, men 

separeras framförallt till en annan standard. Istället är det ISO 9004 som 

nämns vara till för att nå hållbar framgång. Även noterbart i jämförelsen 

mellan värderingarna av de två arbetssätten är att ISO inte nämner 
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intressenter, dock lyfts det fram senare i verktyget och kopplingen till 

PDCA (se figur 5). 

 

När det kommer till arbetssätten kan det argumenteras om det råder en 

skillnad i hur verktygen används då det finns en skillnad i PDCA och 

PDSA vad gällande orden check respektive study (se figur 4). Skillnaden 

kan möjligen upplevas som oväsentlig, men analyseras orden närmare 

blir nyansen tydligare. I ISO används PDCA och det kan hävdas att ordet 

check associeras mer till kontroll (Moen och Norman, 2010). Men den 

engelska betydelsen kan vara ännu bredare, allt från kontroll och 

inspektion till återhållsamhet eller förhindrande. Medan SIQ använder 

PDSA, där ordet study riktar sig mer mot lärande och reflekterande. 

Deming som har stor del i utvecklingen av PDSA framhåller att den är 

för lärande och utveckling. Samtidigt har Deming tydligt distanserat sig 

från PDCA och själv uttryckt att de två cyklerna har ingen relation till 

varandra (Moen och Norman, 2010). Sammanfattningsvis kan man fråga 

sig ifall det är så att ISO upplevs kontrollerande och inspekterande och 

SIQ lärande och reflekterande? 

 

Ifall organisationen haft en förlegad syn eller felaktig uppfattning av ISO 

är svårt att konstatera utifrån studien. Det som har påvisats är återigen 

perspektivet på kvalitet. Genom åren har ISO mötts av viss kritik och har 

försökt anpassa riktningen, t.ex. fokus på förbättringar (Sörqvist, 2004), 

men huruvida det lyckats eller inte är upp till andra att bedöma. En 

annan angreppsvinkel är Mohd Yusof och Aspinwalls (2000) råd för ett 

kvalitetutvecklingsinförande. För dessa borde kunna appliceras även på 

ISO 9001, men utifrån en snabb jämförelse uppmärksammas framförallt 

ett av råden där ISO möjligen upplevs falla lite kort, nämligen: 

• handlingsinriktad, dvs snarare besvara “Hur?/På vilket sätt?” än 

“Vad?/Vad är?” 

 

ISO 9001 associeras framförallt till de diverse skallkraven och därmed 

blir det i första hand ett fokus på “Vad är skallkravet?” och i andra hand 

“Hur uppfyller vi det?”. Det kan verka oväsentligt, men ger samtidigt en 

tydlig nyansskillnad. En anledning till inställning kan vara att 

organisationer certifieras p.g.a. externa krav (Sun och Cheng, 2002; 

Sturkenboom et al., 2001). Därmed strävas det endast efter att uppnå 

minimum för certifieringen. Vidare går det att spekulera ifall det är 

baserat på ledningens initiativ och engagemang, eftersom en mindre 
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organisation, enligt Sörqvist (2004), blir mer beroende av ledningens 

engagemang och attityder för att lyckas med förbättringsarbetet. 

 

Ifall ledningen i SME:s framförallt fokuserar på det operationella arbetet, 

enligt vad Stephens (2005) lyfte fram, missar de möjligen potentialen av 

vad ett mer strategiskt och utvärderingsarbete av verksamheten kan 

innebära. Att behöva axla flera olika roller som ledare i SME borde 

möjligen innebära att ledare även behöver växla mellan operationellt och 

strategiskt ansvar (Murphy, 2016; Martin et al., 2019). Samtidigt förblir 

troligtvis den vardagliga frågan och utmaningen för SME ledare hur de 

ska få tid och resurser att räcka till för ett strategiskt arbete med 

verksamhetsutvärdering och utveckling (Ghobadian och Woo, 1994). 

 

Med ett verksamhetsutvärderingssystem som arbetssätt kan 

verksamheten få en tydligare vision att arbeta mot högsta poäng. En av 

SIQ Managementmodells hörnpelare är Kulturen vilket visar att SIQ har 

insett vikten av att verksamhetens har en kultur som möjliggör för 

kvalitetsutveckling. Detta är en de faktorer som kan möjliggör en 

verksamhetsförändring, enligt Kotter (2007). För de verksamheter som 

arbetar med kvalitetsledningssystem som arbetssätt finns det en risk att 

en godkänd certifiering ger en känsla av att verksamhetens arbete med 

kvalitetsutveckling är klart då verksamheten uppnått certifieringen. Det 

kan vara en anledning till att 2015 års version av ISO 9001 har ett tydligt 

förbättringsfokus. 
 

Det är svårt att dra några slutsatser kring hur relevant undersökningen 

skulle kunna vara på andra verksamheter då det inte kan förutspås att 

alla SME med erfarenhet av kvalitetsledningssystem, genom ISO 9001, 

har liknande associationer kring kvalitet. Men att skapa en diskussion 

kring strategi, verktyg och arbetssätt ges möjlighet för människorna i en 

verksamhet att få större förståelse för varandras arbete och sätta det i 

relation till verksamhetens resultat.  

 

6.2 Metoddiskussion 

 

6.2.1 Litteratur 

Det finns en risk att den litteratur i form av böckerna som legat som 

grund för metodiken av studien inte varit vetenskapliga nog då 

forskarna inte har så mycket erfarenhet av de metoder som nyttjats i 
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studien. Några av böckerna är hämtade från tidigare examensarbete 

inom samma område för att skapa en utgångspunkt. Andra böcker som 

kom in via bibliotekssökning jämfördes mot dessa. Artiklarna som 

nyttjats som vetenskaplig grund till studien är alla peer-reviewed och de 

som huvudsakligen lägger grunden till teorin är publicerade under de 

senaste tjugo åren.  

 

6.2.2 Fallstudie - Generaliserbarhet 

Med avgränsningen i studie är det noterbart att urvalet inte är 

representativt för alla SMEs. Generaliserbarheten för resultatet från 

fokusgrupp är enligt Wibeck (2010, s.55) “inte statistiskt generaliserbart”. 

Gillham (2008) beskriver empirisk generalisering som att skapa en teori 

efter data istället för att skapa faktiska resultat. 

6.2.3 Kvalitativ intervju 

Alvesson (2011) skriver om hur intervjuer ger ett begränsat material till 

en undersökning och därför är det viktigt för forskaren att fundera över 

vad som finns bakom och kring de svar som deltagarna ger. Författaren 

framhäver komplexiteten i intervjuer och att det är svårt att få fram ett 

objektivt faktum via intervjuer.  

 

I studien hade Forskare 1 god kännedom om verksamheten och de 

anställda vilket gav möjlighet till god insyn i vad som skulle kunna vara 

bakomliggande anledningar till de svar som samlades in. En risk är dock 

att Forskare 1 har förutfattade meningar om personer i verksamheten. 

För att minska risken för observationer från Forskare 1 skulle komma att 

inverka på resultatet skedde en jämförelse av observationer och 

diskussion mellan de båda forskarna.  

 

Trots omformulering av frågorna från Managementmodellen för att 

anpassa språket till deltagarna var det tydligt att Grupp 2 hade 

svårigheter att tyda frågorna. För att åtgärda detta under tiden 

förtydligade och konkretiserade Forskare 2 frågorna men detta kan ha 

haft inverkan på de svar som gavs från gruppen. Fördelen från studien 

var att observationen av diskussionen inte visade på någon nämnvärd 

färgning av svaren som Grupp 2 gav. Gällande Grupp 1:s tolkning av 

frågorna finns det inga observationer då denna grupp diskuterade 

frågorna separat från forskarna. Men vid sammanställningen av båda 

gruppernas svar kunde forskarna observera att det inte verkade ha varit 

några oklarheter vad gällande frågorna i intervjuguiden för Grupp 1. 
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Gruppsammansättningen kan haft inverkan på resultatet då det var de i 

Grupp 2 som inte var lika framträdande vid diskussionerna. För att 

underlätta för dessa personer att ge sin bild av verksamheten försökte 

Forskare 2 att involvera dem mer i diskussionen men detta gav knappt 

något resultat. Trost (2010) framhäver det som en risk vid gruppintervju 

att de tystlåtna inte kommer till tals. Det kan vara svårt att styra hur 

mycket någon talar utan att ha för stor inverkan på atmosfären under 

intervjutillfället. Ett alternativ hade varit att skapa en tredje grupp med 

de mer tystlåtna men risken hade varit att detta inte hade skapat något 

resultat alls och det hade försvårat ytterligare för forskarna att observera 

och hjälpa gruppdeltagarna. För studiens del hade det varit bättre att 

utföra observationer och gruppdiskussioner en grupp i taget men det 

skulle ha stört verksamheten i större utsträckning samt eventuellt 

minskat engagemanget vid diskussionen vid sammanställningen av 

gruppernas resultat.  

 

6.2.4 Observation 

För att minska risken för bias då observationer skapas genom tolkning 

av handlingar och ord valde forskarna att göra enskilda observationer 

under diskussionerna. Dessa nedtecknades och diskuterades mellan 

forskarna sedan inom rekommenderad tid (morgonen efter 

workshopen). Då den öppna observationen kräver tillit från gruppen var 

det till studiens fördel att Forskare 1 var en medarbetare.  

 

6.2.5 Författarnas reflektioner 

Det var intressant att se hur diskussionerna i gruppen kunde gå från att 

vara svårgreppad för deltagarna till den insikt som flera fick vid 

sammanställningen av resultatet från gruppdiskussionen. Det kändes 

som om det väcktes mycket engagemang om hur verksamheten kunde 

utvecklas speciellt med fokus på processutveckling och att göra 

medarbetarna delaktiga i detta.  

 

Eftersom en av forskarna var aktiv i organisationen, finns ambitionen att 

arbeta vidare med SIQ Managementmodell för att försöka ta tillvara på 

det engagemang som visade sig under workshopen. Tanken är att i första 

hand, gemensamt i organisationen, arbeta vidare med arbetssätten 

genom systematiken och att i framtiden förhoppningsvis kunna göra en 

verksamhetsutvärdering enligt modellen. 
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6.2.6 Validitet och reliabilitet 

Då validiteten påverkas av om deltagarna i intervjun inte säger det de 

tycker eller tänker på grund av olika faktorer var det, trots databortfallet, 

en fördel att några deltagare valde att inte besvara alla frågor. Det visar 

att åtminstone dessa deltagare kände sig trygga i situationen vilken 

möjliggör att de svarar sanningsenligt på frågorna. Då det inte finns 

tystnadspliktskrav inom gruppen som är delaktiga i intervjun kan det i 

verksamheten diskuteras i efterhand om vad deltagarna sagt eller inte 

sagt, detta kan ha påverkat att all information inte kom fram vid 

gruppdiskussionen. Dessvärre var det, vid vissa fall, svårt för deltagarna 

att tolka frågorna. Detta kan ha bidragit till att de svarat på en feltolkad 

fråga vilket kan ha inverkat på resultatet. Föra att minska risken för detta 

uppmanades deltagarna att ställa frågor till forskarna om det var några 

oklarheter.   

 

Efter datainsamlingen och sammanställningen av denna fick två 

oberoende personer tolka data för att säkerställa reliabiliteten vad 

gällande resultatet. När det kommer till reliabiliteten på metoden finns 

intervjuguiden tillgänglig och tillvägagångssättet grundligt beskrivet i 

metodkapitlet. Dessvärre finns det ingen beskrivning av de konkreta 

exempel som presenterades för Grupp 2 för att förtydliga 

frågeställningen och detta påverkar reliabiliteten. Det finns även risk att 

deltagarna i denna specifika verksamhet inte skulle svara lika öppet på 

frågorna om de ställdes av någon helt utomstående.  Detsamma gäller 

vid en tillämpning av metoden på en annan verksamhet om forskarna 

inte har gruppens tillit då detta framhävs som viktigt speciellt vid 

observation.  

 

6.3 Framtida forskning 

I framtiden hade det varit intressant att genomföra samma presentation 

och diskussion dels i någon liknande verksamhet för att kunna fastställa 

hur generaliserbart resultatet är. Dessutom hade det varit intressant att 

se hur tillämpbar samma presentation hade varit på en helt annan form 

av verksamhet exempelvis inom serviceyrken då fokus vid framtagning 

av frågor och presentation var på tillverkande SME. Från 

resultatdiskussionen framkom också tanken kring hur det skulle vara 

möjligt att överlämna initiativet och skapa kontinuitet i arbetet med 

kvalitetsutveckling på ett enkelt sätt för organisationen och andra SME? 
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Även det att Kroslid (1999) för över 20 år sedan konstaterade att Sveriges 

syn på kvalitetsutveckling då tillhörde ett mer dynamiskt synsätt. Ändå 

visade fallstudien att berört SME:t hade en mer deterministisk syn. För 

det första hade det varit intressant att undersöka perspektivet av kvalitet 

i fler av Sveriges SME. För att vidare undersöka hur man skulle kunna 

sprida och öka kunskapen kring systematisk kvalitetsutveckling bland 

mikro- och småföretag med erfarenhet av ISO 9001 som eventuellt 

befinner i denna klyfta mellan synsätten? Vilket, enligt Vandenbrande 

(2019), troligen kräver ett mer praktiskt angreppssätt. Vidare likaså hur 

man skulle kunna minska eller eliminera de hinder som redan 

förekommer och som mindre organisationer upplever? Hur är det 

möjligt att förenkla begrepp och frågeställningar i arbetet med kvalitet? 

Frågor som går hand i hand.  
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Bilagor 
Bilaga A - Fakta om verksamheten 

Beskriv följande: 

• Visioner och värderingar 

Visionen är av ägarna att tillfredsställa en utveckling och ett intresse av 

teknik och maskiner.  

 

• Intressenters behov, krav, önskemål och förväntningar 

Intressenter identifierade i företagets Kvalitetshandbok: Kund,  

Ledning/ägare, Medarbetare och Leverantörer. 

 

Företaget tar hjälp av Kanomodellen för att beskriva kunders behov och 

förväntningar och företagets strävan att alltid åtminstone uppnå 

kundens bas- och uttalade behov, dvs. den förväntade kvaliteten för att 

skapa nöjda kunder. De olika behoven definierade enligt företaget: 

• Basbehov - ritning, där kravspecifikationer sätter minsta gällande 

nödvändig kvalitet. 

• Uttalade behov - leveranstid och pris. 

• Omedvetna behov - genom ett positivt bemötande och sitt 

kunnande erbjuder företaget produktionstekniska förbättringar 

och lösningar till kundens produkter. 

 

Ledningen och ägares behov och förväntningar är att företaget ska vara 

lönsamt och generera avkastning. För att uppnå detta förväntar sig 

ledningen att medarbetare strävar efter att tillfredsställa kundens behov 

och krav. 

 

Medarbetarnas behov och förväntningar förklarar företaget med hjälp av 

Herzbergs tvåfaktorteori om hygien- och motivationsfaktorer. 

Hygienfaktorerna krävs för att reducera missnöje men skapar varken 

tillfredsställelse eller motivation. Medan motivationsfaktorerna skapar 

tillfredsställelse och motivation men tar inte bort missnöje. 

 

• Process och organisationsstruktur 

Ledningsprocess: Styrande och resursfördelande process för att 

koordinera huvud- och stödprocesserna - kvalitetsledningssystemet, 

strategi, måluppföljning och utvärdering. 
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Huvudprocess: försäljning & marknad, produktionsberedning, 

bearbetning och logistik 

 

Stöd: Infrastruktur, maskiner, personal, administration och andra 

resurser. 

 

• Verksamhetens framgångsfaktorer samt hot och möjligheter  

SWOT från ett tidigare Balanced Scorecard-projekt: 

Styrkor: 

• Lojal personal 

• Hög datoriseringsgrad / vana 

• CAD / CAM 

• Hög kompetens inom konstruktion 

• Finansiellt starka 

• God administrativ struktur i 

verksamheten 

• Flexibel maskinpark 

• Flexibel produktion / snabba 

leveranser 

• Platt organisation med 

handlingskraftig personal att 

tillgodose kunders önskemål. 

Svagheter: 

• Personalrekrytering, 

tillgång på utbildad 

personal 

• Personalens 

kunskaper 

• Delvis åldrad 

maskinpark 

• Dålig marknadsföring 

 

• Medarbetare (antal, kategorier och utbildningsnivå) 

2 ägare, vardera över 30 år i branschen - utbildad slöjdlärare respektive 

4-årig teknisk utbildning (maskin). 

 

1 lager- och logistikansvarig, 25 år i organisationen - allmän 

verkstadsutbildning. 

 

1 kvalitetsansvarig, >3 år i organisationen - teknologie kandidatexamen 

(industriell ekonomi). 

 

7 operatörer, varav 4 st à >10 år i organisationen, övriga <2 år i 

organisationen - allmän verkstadsutbildning och intern upplärning. 
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Bilaga B - Workshop och intervjuguide 

Workshop 4 faser: 

Fas Material 
 

1. Intro, alla/hela 

verksamheten 

• ordassociationer till 

kvalitet och begrepp 

Frågelista (1–5 Q), 

post-it-lappar, 

pennor 

Filip intro 

Sandra ord-

associationer  

2. Presentation SIQ 

Managementmodell 

• lyft intressenter som 

begrepp och vilka 

verksamheten 

gemensamt kan 

identifiera 

• lyft SIQ som 

kvalitetsutveckling  

Powerpoint Filip 

presentation 

3. Uppdelning i fokusgrupper 

• 5 huvudkriterier enlig 

SIQ MM (kunder & 

intressenter, ledning, 

medarbetare, processer, 

resultat) 

FIKA! 

Mindmap A3 (4st), 

underlag med 

frågor, 

3 färger för 

märkning 

Anteckningsblock 

Observera. 

Hjälpa till för 

att bidra till 

flyt i 

diskussionen 

4. Återsamling, 

sammanfattning 

• presentation av 

gruppinnehåll 

• ordassociationer 

• återkoppling - 

handlingsplan 

 

 

  

 

 

FAS 1, Frågelista - nulägesanalys: 

1. Vad är kvalitet? 

2. Vad är ISO? 

3. Hur arbetar du med kvalitet i ditt arbete? 
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4. I arbetet du utför vilken koppling ser du mellan kvalitet och 

resultatet?  

5. Vilka av följande ord förknippar du mest till kvalitet: inspektion, 

statistisk kvalitetskontroll, kvalitetssäkring eller strategisk 

kvalitetsutveckling?  

 

  



65 
 

FAS 3, Frågelista – Mindmap (se bild på nästa sida), gruppdiskussion: 
 

1. Kunder & intressenter 

a. Varför bör vi arbeta med kunder och intressenter i 

centrum? 

i. Gör vi det [arbetar med kunder och intressenter i 

centrum]? (färgmarkera på mindmapen) 

b. Hur gör vi för att arbeta med kunder och intressenter i 

centrum? 

 

2. Ledning 

a. Varför är det viktigt att leda på ett balanserat sätt (utifrån 

kunder och intressenters behov, krav och förväntningar)? 

i. Syns det att ledningen leder på ett balanserat sätt? 

(färgmarkera på mindmapen) 

b. Hur syns ledningens arbete utifrån kundernas och 

intressenternas behov, krav och förväntningar? 
 

3. Medarbetare 

a. Varför bör medarbetarna vara delaktiga i att utveckla 

verksamheten? 

i. Är medarbetarna delaktiga? (färgmarkera på 

mindmapen) 

b. Hur möjliggörs medarbetarnas delaktiga i utvecklingen av 

verksamheten? 
 

4. Verksamhetens processer 

a. Varför bör vi arbeta med processer? 

i. Gör vi det [arbetar med processer]? (färgmarkera på 

mindmapen) 

b. Hur gör vi för att arbeta med processer? 

 

5. Resultat 

a. Varför är ett hållbart resultat viktigt? 

i. Syns resultatet idag? 

b. Hur gör vi för att nå ett hållbart resultat? 
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FAS 4, Frågelista - återkoppling 

1. Vad är kvalitetsutveckling? 

2. Vad uppfattar du som viktigt från de senaste timmarnas arbete? 

3. Vad tar du med dig från dagens övning? 
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Bilaga C - Sammanställning observationer 

Forskare 1 

Fas 1: Introduktion 

• Visst uppvisande av svårigheter/besvär med ordassociationerna, 

men generellt koncentrerat och försök till att “få ner något på 

pappret”. 

• Började läsa tidningen medan väntade 

• (Fråga 5 kanske utelämna “kvalitet” från -kontroll, -säkring och -

utveckling) 

 

Fas 3: Gruppdiskussion 

Huvudkriterie 1-2: 

• Inledningsvis 3 mer aktiva, 2 passiva 

• Forskare 2 agerar moderator  

• Fick förtydliga att det handlar om organisationen och inte 

individerna 

• Vissa svårigheter att tolka begrepp/uttryck 

o upplevdes kanske som ett svårt språk, formellt språk? 

• Ovana att uttrycka sig i tal och skrift på detta viset 

• En deltagare uttryckte det som att det krävdes “Annorlunda sätt 

att tänka. Det var ju länge sedan man gick i skolan” 

• Kroppsspråk = korsade armar 

Huvudkriterie 3: 

• En deltagare tar upp mobilen och fotar frågelistan, (google 

translate?) 

• Bra diskussion mellan 3 deltagare + 1 är aktiv med att 

färgmarkera. 

• Nyast i verksamheten kladdar på papper, Forskare 2 leder och 

inkluderar, försöker få alla att kommentera och vara delaktiga. 

• Grupptryck/-inkludering, försöker få med den nya -> (positivt 

ledande) “visst tycker du det?/ visst håller du med?” 

Huvudkriterie 4: 

• Deltagarna förmedlar en hög nivå av medvetenhet när de 

diskuterar verksamhetens processer, även kring det man gör fel, 

fuskar och tar genvägar i verksamhetens processer. 

Huvudkriterie 5: 

• Diskussion kring hur “syns resultatet idag?” 

o ger ex. på nybygge och möten med återkoppling till 

ekonomin 
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• Diskussion kring “hur ser man resultatet?” 

o ...utifrån eller inifrån…  

o Forskare 1 reflekterade/upplevde här att det saknades 

koppling till arbetssätten i resonemanget och diskussionen 

• Annars god stämning, gruppen skämtar och skojar, 4 aktiva och 1 

passiv 

• Miljö/ekologisk hållbarhet svårt att anknyta till, men tar upp 

exempel kring de kemikalier (skärvätska och olja) man kommer i 

kontakt med dagligen. 

 

Ledningsgruppen: (ej observerad) 

Kommentarer: 

• Två gånger under övningen tittade Forskare 1 in hos 

ledningsgruppen och frågade hur det gick och ifall de behövde 

stöd eller hade några frågor kring frågelistan och mindmapen.  

• Forskare 1 uppfattning var dock att diskussionen och arbetet flöt 

på naturligt och att det förekom en annan vana att möta denna 

typen av frågor som ställdes i frågelistan. 

o Större fokus lades därför på andra (medarbetar-)gruppen 

för att stötta och observera. 

 

Fas 4: Sammanfattning och återkoppling 

Sammanfattning: 

• Generellt bra diskussion, lyfter olika perspektiv/synsätt och hur 

man har resonerat från respektive grupp, illustration genom olika 

färgmarkeringar på mindmapen. 

• Huvudkriterie 2, Ledning, upplevde Forskare 1 som att 

deltagarna hade svårt att utveckla eller förklara (“luddigt”). 

• Huvudkriterie 4, Processer, här enas gruppen om att det är högst 

prioritet. Det huvudkriterie med störst förbättringspotential. 

o “vi jobbar inte med att utveckla våra processer, vi är dåliga 

på det.” 

 

Återkoppling: 

• Några suckar högt och uttrycker att det är “jobbigt att tänka” när 

de avslutande 3 frågorna presenteras. Men gruppen fokuserar 

ändå och upplevs som att vilja bidra trots att det är svårt att 

formulera sig. 
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• Fråga 3 - ...vad tar du med dig? - skämt, skoj och god stämning i 

gruppen: 

o “tar med mig kakor” 

o “tar med mig huvudvärk” 

• En deltagare vägrar svara på frågorna 2 och 3. 

 

Forskare 1’s reflektioner: 

• Inledningsvis upplevdes stämning som att deltagarna förberedde 

sig på att uthärda 2,5 timmars utbildning/korvstoppning genom 

powerpoint. Och avslutningsvis kändes det nog “värre” för en del 

eftersom de tvingat att “tänka”, dock i en positiv bemärkelse att: 

o det va nytt, 

o inkluderande och engagerande, 

o konsensus nåddes kring vad man bör jobba med för att 

utveckla verksamheten. 

• Sammanfattningsvis var uppfattningen att någonting “väcktes” i 

organisationen. Intresse, engagemang, medvetenhet..? 

• Efter att workshopen var över formulerade en från ledningen ett 

budskap för alla att se genom att skriva på whiteboard-tavlan: 

o “Vi ska vara bäst på att bli bättre” 

 

Forskare 2 

• Vid Fas 1 var det många funderande ansikten på begreppet 

kvalitet. Det krävdes lite tid för deltagarna att komma på vad de 

ville skriva. Det var en uppenbar skillnad i tidsåtgång när 

begreppet ISO skulle beskrivas. Detta kan ha varit pga att 

deltagarna var lite uppvärmda av den första frågan eller att ISO 

var ett mer välkänt begrepp. 

• Ett genomgående tema för gruppdiskussionen var att deltagarna 

tenderade att fokusera på sina individuella 

arbetsuppgifter/arbetsområden istället för verksamheten i helhet.  

• Vid Fas 2 såg forskarna till att förtydliga och exemplifiera 

uttrycket intressenter för verksamheten då det är ett uttryck som 

Forskare 1 visste att deltagarna inte hade erfarenhet av begreppet.  

• Då forskarna i ett tidigt skede i gruppdiskussionen insåg att 

gruppen behövde vägledning för att diskussionen skulle flyta på 

agerade Forskare 2 moderator och gav konkreta exempel för att 

förtydliga frågorna. Detta var ett ingrepp i diskussionen men 
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forskarna ansåg att det inte skulle bli någon givande diskussion 

utan vägledning.  

• Ser en stor färgning av svaren i Fas 4 på grund av den 

gemensamma diskussionen som blev vid sammanfattningen 

• Forskare 1 lyfte tilläggsfrågan om ledningens sätt hade förändrats 

under de trettio år som och där höll både ledning och medarbetare 

med att det utvecklats mot det bättre. Ett modernare ledningssätt 

• Grupp 1 fick motfrågan vid sammanfattningen om de ger 

medarbetarna möjlighet till delaktighet och där var svaret att så 

inte alltid var fallet. Forskare 2 lyfte då sambandet mellan 

delaktighet och processarbete.  
 

 

 


