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Förord 
 
Detta examensarbete har genomförts på uppdrag av Sveriges Byggindustrier, Luleå i 
samarbete med avdelningen för produktionsledning, Luleå Tekniska Universitet. 
Arbetet ingick som ett sista moment i min utbildning till civilingenjör inom Väg- och 
Vattenbyggnadsteknik vid Luleå Tekniska Universitet. 
 
Examensarbetet har till syfte att med hjälp av intervjuer och enkätstudie utvärdera det 
interna kvalitetsarbetet vid Banverket Norra Banregionen och Vägverket Region Norr 
med utgångspunkt från teorier kring offensiv kvalitetsutveckling. Under resans gång 
har jag mött flera personer som med stor öppenhet delat med sig av sina erfarenheter 
eller på annat sätt bistått med information och kunskap till mitt arbete. Utan Er hjälp 
hade detta examensarbete inte varit möjligt. 
 
Jag vill rikta ett stort tack till Jan Petschler, Sveriges Byggindustrier i Luleå som trodde 
på min idé och gav mig möjlighet att få ta del av beställarrollens interna kvalitetsarbete. 
Ett intresse som länge har legat mig varmt om hjärtat. Dessutom skulle jag även vilja 
framföra ett tack till min handledare, tillika examinator, Elisabeth Rönnberg för din 
ständiga positiva inställning till examensarbetet trots alla mina tokiga idéer. 
 
Jag vill även tacka samtliga inom Banverket Norra Banregionen och Vägverket Region 
Norr, som jag på något sätt varit i kontakt med. Tack alla Ni som ställde upp på mina 
intervjuer samt Ni som troget besvarade min enkät! 
 
Avslutningsvis vill jag tacka min sambo Magnus och hela min familj som i ur och skur 
har givit mig stöd under studietiden i Luleå och till att jag slutligen blev klar med 
civilingenjörsutbildningen. Tack! 
 
 
Luleå, juni, 2002. 
 
Linda Mårthensson 
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Sammanfattning 
 
En allt hårdare konkurrens på marknaden och krav på effektivitet eller jakten på 
reducerade kostnader är alla orsaker till att företag och verksamheter idag arbetar med 
att få det interna kvalitetsarbetet till att bli effektivare. Det är däremot inte alla som når 
framgång i sitt arbete, i alla fall inte till en början. Det finns en uppsjö av anledningar 
till varför det interna kvalitetsarbetet fallerar och att effektivt kvalitetsarbete inte 
uppnås.  
 
I detta examensarbete utvärderas två stora offentliga beställare vars arbete med 
internkvalitet verkligen är på gång. Banverket Norra Banregionen och Vägverket 
Region Norr är intresserade av att veta om det finns effektivitet i det interna 
kvalitetsarbetet. Genom att i en nulägesanalys intervjua ett antal medarbetare samt även 
utföra en enkätstudie hos respektive verksamhet har flera förbättringsområden kunna 
urskiljas.  
 
Nulägesanalysen som har genomförts analyserar verksamheterna utifrån värderingar, 
metoder och verktyg inom offensiv kvalitetsutveckling. Resultatet visar att värderingar 
såsom att sätta kunden i centrum, att arbeta med ständiga förbättringar och allas 
delaktighet inte fullt ut är implementerade i verksamheterna. Vidare framgår att 
arbetsmetoder, såsom att basera beslut på fakta, att fokusera på den interna kunden och 
att fokusera på relationskvalitet samt att verktyg, såsom förbättringsverktyg inte 
utnyttjas i tillräcklig omfattning för att nå högre effektivitet inom det interna 
kvalitetsarbetet. Arbetsmetoder som bör lyftas fram är att skapa ännu tydligare 
strategier, att utveckla informationskanaler mellan alla medarbetare och kunder samt 
basera beslut på fakta. Verktyg för detta föreslås vara en tydlig kvalitetspolicy och att 
arbeta med förbättringscykeln.  
 
Slutsatsen är att både Banverket Norra Banregionen och Vägverket Region Norr har 
ett fungerande internt kvalitetsarbete men som bör effektiviseras. Båda verksamheterna 
tillämpar idag olika tillvägagångssätt för att säkra den interna kvaliteten men en 
gemensam utgångspunkt är att båda använder ISO-standarderna som bas. Båda 
offentliga beställarna har valt att inte certifiera verksamheten utan endast erhålla 
certifieringsbarhet vilket är gemensamt för alla regionerna runtom i Sverige.  
 
Situationen hos båda verksamheterna ser mycket positiv ut och goda förutsättningar ges 
inför framtidens arbete med implementeringen av nya ledningssystem. Trots att 
styrningen och tillämpningen av kvalitet fungerar visar detta examensarbete att det 
interna kvalitetsarbetet kan förbättras. För att nå förbättring bör verksamheterna ta hjälp 
av offensiv kvalitetsutveckling. Offensiv kvalitetsutveckling kan betraktas som ett 
managementsystem som baseras på ett antal hörnstenar där samverkan av dessa ger 
mycket goda förutsättningar för att uppnå ett effektivt internt kvalitetsarbete. 
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Abstract 
 
Increasing competition on the market, requirements of organizational efficiency or the 
hunt for reducing costs are all reasons for companies and activities to begin working 
with internal quality to be more effective. No matter the hidden motives, it is 
necessary that the management and the employees work together for continuous 
improvements. In this work with quality not every companies or activities reach 
success, at least not at the beginning. There are lots of reasons why the internal work 
with quality fails. 
 
In this degree thesis, two larger public customers will be evaluated about theirs work 
with internal quality. Banverket Norra Banregionen and Vägverket Region Norr are 
interested to find out how effective theirs work with internal quality is. To work with 
a present time situation analysis, make interview with numbers of employees and 
besides to perform a questionnaire at respectively activities several improvement areas 
has been discerned. 
 
The present time situation analysis which has been made analyses the activities through 
the values, methods and tools within total quality management. The result shows that 
some values such as customer orientation, continuous improvement and everybody’s 
participation are not fully implemented in the activities. Furthermore the analysis 
shows those methods such as fact-based decisions, the focusing on the internal 
customer, quality of relationships and the use of tool such as flowcharts are not fully 
used to achieve higher effectiveness in the internal work with quality. 
 
Methods should focus on creating strategies, information channels to customers and 
employees and also on the use of fact-based decisions. The tools suggested to support 
these methods are a quality policy, the PDCA-cycle and teamwork within small 
groups. 
 
The result of the degree thesis shows that both Banverket Norra Banregionen and 
Vägverket Region Norr have internal work with quality but it can be much more 
effectiveness. Both activities applies different line of action for secure the internal 
quality but one common starting point is that both try to use the international quality 
system standards as basis. These two activities have chosen to not get certificated but 
they want to reach a level like as certificate standard which is common for all the 
Swedish regions.   
 
The situation at the activities looks very positive and good prerequisite gives to 
working with implement new management system in the future. Even if rules and 
applications of the internal quality are working does this degree thesis show that it can 
improve and be much more effectiveness. One suggesting reaching the target is to 
work with total quality management. Total quality management is like a management 
system based on several cornerstones and cooperation of these makes good condition 
to reach an effective internal quality work. 
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1  Inledning 
 
I detta kapitel ges en beskrivning av bakgrund, forskningsfrågor samt syftet med examensarbetet. 
Vidare redovisas den metod som använts och de avgränsningar som gjorts. Slutligen ges en 
presentation av rapportens disposition för att orientera läsaren i rapporten. 
 
 
Kvalitetsfrågor i olika betydelser är mycket väsentliga för dagens samhälle, där utbudet 
av produkter och tjänster är viktiga för kunden. Byggprocessen har idag en lång rad av 
aktörer med olika roller och ansvar beroende på i vilket skeende processen är i. 
Beställaren är i regel först ut i denna komplexa process, vilket medför att det är viktigt 
att just beställaren säkrar och arbetar effektivt med kvalitet både, internt och externt.  
 

1.1 Bakgrund 
 
Beställarens kvalitetsarbete berör hela byggprocessen och startar när ett projekt påbörjas 
som en första idé och fortsätter fram till dess att projektet är färdigställt och går att 
använda. Det kan sägas att beställarens projektstyrning även är hans kvalitetssäkring och 
det huvudsakliga målet med kvalitetsarbete är att uppnå rätt kvalitet som blir en 
avvägning mellan behov, önskemål och funktionella samt tekniska lösningar, men som 
även är anpassande till de ekonomiska möjligheterna. 
 
Beställarens brist på tid ställer även krav på det interna kvalitetsarbetet. Idag spenderas 
både tid och pengar på att i efterhand rätta till onödiga kvalitetsfel både internt och 
externt. Ju effektivare det interna kvalitetsarbetet är ju mer kunskaper samt metoder 
kan vidareutvecklas. Med andra ord är detta en kontinuerlig och pågående process, 
som är nödvändig för att skapa lönsamhet och konkurrenskraft. Det tar tid att ändra 
invanda beteenden och arbetssätt och ersätta dem med kontinuerligt förbättringsarbete. 
För att erhålla bättre kvalitet inom byggprocessen bör någon agera förebild och 
engagera sig. Denna ledare måste vara tydlig, följa upp och uppmärksamma 
kvalitetsförbättringar och vem lämpar sig bäst om inte beställaren, som är involverad 
från början till slut och som dessutom har det huvudsakliga ansvaret för ett projekts 
framtagande. 
 
Medvetenheten om kvalitetsarbetets betydelse för konkurrenskraften har vuxit sig allt 
starkare inom byggsektorn under senare år. För att skapa hög lönsamhet och hög 
produktkvalitet i en hårt konkurrensutsatt marknad går många verksamheter idag mot 
att proaktivt göra ”rätt från början” istället för att reaktivt kontrollera bort felen. Detta 
har lagt grunden till det moderna kvalitetsarbetet som är mer offensivt och mer inriktat 
mot förebyggande arbete och processförändringar istället för helt förlita sig på kontroll 
och slutbesiktning vid färdigställda projekt. Offensiv kvalitetsutveckling har i större 
omfattning tillämpats mest inom den fasta industrin där det är mycket lättare att 
kontrollera tillverkningen på fasta enheter. Byggprocessen är däremot mer komplex 
med många aktörer inblandade vilket gör att det idag inte finns många exempel på ett 
omfattande kvalitetsarbete inom offensiv kvalitetsutveckling.  
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Enligt Hellsten & Klefsjö (2001) kan offensiv kvalitetsutveckling betraktas som ett 
”managementsystem” med arbetsmetoder och verktyg som stöttar de värderingar 
systemet grundar sig på, se figur 1. Exempel på en typ av värdering inom offensiv 
kvalitetsutveckling är en processorienterad verksamhet. En arbetsmetod för detta är 
exempelvis processledning där processkartor är ett exempel på ett effektivt verktyg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Värdering, metod och verktyg 
Källa: Hellsten & Klefsjö, 2001. 
 
 

1.2 Forskningsfrågor 
 
Banverket Norra Banregionen och Vägverket Region Norr är två stora offentliga 
myndigheter, vilka verkar både som beställare och förvaltare. Eftersom dessa beställare 
har en inledande och övergripande roll i byggprocessen är det viktigt att finna ett 
effektivt kvalitetsarbete inom deras verksamheter. Om bra intern effektivitet kan nås 
inom gällande verksamheter ges en stor chans till att även nå effektivare kvalitetsarbete 
i hela byggprocessen.  
 
Om det idag inte finns effektivitet hos de berörda beställarna bör förbättringar 
genomföras omgående. Uppkomsten till detta examensarbete är en önskan om att 
erhålla ökad förståelse för de kvalitetsproblem som finns internt inom båda 
verksamheterna. Problemen kan innefatta värderingar, arbetssätt eller verktyg. Med 
utgångspunkt från detta resonemang är forskningsfrågorna: 
 
 

• Har stora offentliga beställare ett effektivt internt kvalitetsarbete? 
 

• Hur ser situationen inom organisationerna ut beträffande det interna kvalitetsarbetet? 
 

• Fungerar den interna styrningen och tillämpningen av kvalitet?  
 
 
 

 

Värderingar 
 

Metoder 

 

Verktyg 
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1.3 Syfte  
 
Syftet med detta examensarbete är att utvärdera om Banverket Norra Banregionen och 
Vägverket Region Norr har ett effektivt internt kvalitetsarbete. För att uppnå syftet 
skall examensarbetet innehålla en nulägesanalys som analyserar verksamheterna utifrån 
värderingar, metoder och verktyg. Vidare skall examensarbetet innehålla identifiering 
av förbättringsområden med utgångspunkt kring offensiv kvalitetsutveckling. Kortfattat 
är syftet: 
 
 

att – utvärdera Banverket Norra Banregionens och Vägverket Region Norr:s interna 
        kvalitetsarbeten utifrån offensiv kvalitetsutveckling. 
 
att – översiktligt visa på förbättringsområden av det interna kvalitetsarbetet med hänsyn 

    till offensiv kvalitetsutveckling.  
 

1.4 Mål  
 
Målsättningen med detta examensarbete är först och främst att erhålla svar på 
forskningsfrågorna i kapitlet 1.2, men även att försöka få fram en helhetsbild över 
beställarnas interna kvalitetsarbete, vid Banverket Norra Banregionen och Vägverket 
Region Norr i Luleå.   
 
Beställaren har en mycket viktig och inledande roll i byggprocessen och om 
kvalitetsarbetet skall kunna nå total effektivitet bör förbättringar genomföras först hos 
beställaren. Därför är målet med denna studie ett försök till att skapa debatt, öppenhet 
samt öka samarbetet hos berörda parter för att förbättra det interna kvalitetsarbetet.  
 

1.5 Avgränsningar 
 
De yttre avgränsningarna är att studera två ”stora” offentliga beställare, Banverket 
Norra Banregionen och Vägverket Region Norr. De inre avgränsningarna är att 
studera ett är-läge gällande effektiviteten av internkvaliteten inom beställarnas ram. 
Andra beställare är inte aktuella i detta examensarbete. Denna studie borde egentligen 
ha genomförts och värderats utifrån två inriktningar, både internt och externt. Detta 
för att erhålla en mer balanserad och objektiv syn. På grund av den begränsade 
omfattningen i ett examensarbete, begränsas studien till att enbart studera den interna 
inriktningen det vill säga enbart värdera verksamheterna internt.  
 
Från början var idén att en fallstudie av ett projekt hos vardera beställaren skulle ingå i 
undersökningen. Syftet med fallstudien var att i ett verkligt projekt, verifiera eller 
falsifiera resultatet från intervjuerna. Fallstudien har inte genomförts på grund av den 
begränsande omfattningen i examensarbetet. Begreppet kvalitetsledningssystem har inte 
berörts, utan detta examensarbete har helt och hållet att koncentrerats till teorierna 
kring offensiv kvalitetsutveckling. 
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1.6 Rapportens uppläggning 
 
För att underlätta för läsaren presenteras en schematisk modell över rapportens upplägg, 
enligt figur 2. Modellen bygger på hur examensarbetets olika delar är kopplade till 
varandra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Dispositionsmodell 
Källa: Min egen. 
 
 
Kapitel 1, Inledning ges en beskrivning av bakgrund, forskningsfrågor samt syftet med 
examensarbetet. Vidare redovisas den metod som använts och de avgränsningar som 
gjorts. I kapitel 2, Metod och vetenskapssyn beskrivs de metodiska val som använts. 
Vidare beskrivs även tillvägagångssätt vid undersökningen samt vilka metodproblem 
som kan påverka studiens resultat.  
 
Kapitel 3 och 4, Teoretisk referensram, ger en teoretisk beskrivning av de delar inom 
offensiv kvalitetsutveckling som examensarbetet berör. Kapitel 5, 6 och 7 verkar som 
Empirisk undersökning, där kapitel 5 och 6 beskriver ett är-läge gällande beställarna och 
deras interna kvalitetsarbete kopplat till teorin. Nulägesanalysen behandlar intervjuerna 
och diskussion förs utifrån offensiv kvalitetsutveckling. I kapitel 7 beskrivs enkätstudien 
som har genomförts vid respektive verksamhet. Enkätanalysen gör en översiktlig 
bedömning av positiva områden samt vad som kan förbättras inom organisationerna.  
 
Kapitel 8, Slutsatser, behandlar de teoretiska och praktiska slutsatser som anknyter till 
examensarbetets syfte som ställs i inledningskapitlet. I kapitel 9, Diskussion, genomförs 
en avslutande diskussion gällande effektivt internt kvalitetsarbete. Avslutningsvis 
diskuteras även metodval, samt idéer och områden för fortsatt forskning som väckts i 
samband med examensarbetets genomförande.  
 
I sista kapitel 10, Bör-läge, ger förslag på förbättringar utifrån värderingar, metoder och 
verktyg.  
  

Kap 1. Inledning 

Kap 5, 6 & 7.  
Empirisk undersökning 

Kap 2.  
Metod och  

vetenskapssyn 

Kap 3 & 4. 
Teoretisk 

referensram 

Kap 8 & 9.  
Slutsats/Diskussion 

Kap 10. Bör-läge  
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1.7 Precisering av centrala begrepp 
 
För att öka tydligheten samt förståelsen i examensarbetets fortsatta framställning 
preciseras några centrala begrepp. Dessa begrepp återkommer genomgående i rapporten 
och kommer i fortsättningen att antas. 
 
 
Beställare   Byggherre och/eller uppdragsgivare i ett byggprojekt 

(Fernström, 1996). 
 
Byggprocess  Omfattar idé-, utrednings-, projekterings-, produktions- 

och driftsskedena för ett byggprojekt (TNC, 94). 
 
Entreprenör Åtagande av ett företag att för beställare utföra visst större arbete, 

särskilt avseende byggnad eller annan fast anläggning (TNC, 94). 
 
Extern kund  Kunder utanför den egna organisationen (Bergman & Klefsjö, 

2001). 
 
Intern kund  Medarbetarna som ingår i en organisation (Bergman & Klefsjö, 

2001). 
 
Kund   Intern eller extern beställare av produkt, vara eller tjänst 

(Bergman & Klefsjö, 2001). 
 
Kvalitet   En produkts eller tjänsts förmåga att tillfredsställa, eller 

överträffa, kundens behov och förväntningar (Bergman & 
Klefsjö, 2001).  

 
Offensiv   Värderingar, metoder, verktyg för ständig förbättring av kvalitet. 
Kvalitetsutveckling  Syftet är att betona vikten av företagsledningens engagemang  

      och tanken på att kvalitetsarbetet måste genomsyra hela företaget 
(Bergman & Klefsjö, 2001).  

 
Process   En serie aktiviteter som upprepas i tiden och vars syfte är att 

skapa värde åt någon extern eller intern kund (Bergman & 
Klefsjö, 2001). 

 
Produkt  Vara eller tjänst (Bergman & Klefsjö, 2001).  
 
Projekt Verksamhet som är inriktad mot ett bestämt mål och som 

bedrivs under en begränsad tid (TNC, 94). 
 
Samverkan   Aktiviteter i syfte att skapa goda arbetsförutsättningar mellan 

olika aktörer, t ex mellan olika avdelningar i en organisation 
(Fernström, 1996). 
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 Forsknings-
typ 

Datainsamling & Analys Metodval Resultat & Redovisning 

Utvärdering Kartläggning 
 
Vad karaktäri-
serar studie-
objektet? 

Metoder för 
datainsamling 

Analys/ 
Tolkning 

Resultat Redovisning 

Enkät och 
intervjuer 
 
Kvantitativa
/kvalitativa 
data 
 
 

Beskrivningar 
av delar och 
helheter 
 
Orsaks-
samband 
 
 

Ökad 
kunskap om 
det 
studerade, i 
relation till 
uttalade mål 
och avsikter 
 
 

Interna och 
externa 
rapporter 
 
 
 
 
 

Forsknings-
frågor 

Utredning 
 
Undersökning 

 

2  Metod och vetenskapssyn 
 
I detta kapitel beskrivs vilka metodiska val som har använts. Vidare beskrivs tillvägagångssättet 
vid undersökningen samt vilka metodproblem som kan påverka studiens resultat. 
 

2.1 Metod och angreppssätt 
 
Inledningsvis i ett examensarbete bestäms och definieras en forskningsansats. I och med 
denna ansats bestäms bland annat hur material skall bearbetas, vilka resultat som kan 
förväntas bli slutprodukten samt vilka eller vilket arbetssätt forskningen stöds på. Detta 
är alla metodiska val som görs och nedan beskrivs examensarbetets forskningsansats. 
 

2.1.1 Forskningstyp 
 
Enligt Andersson & Borgbrant (1998) inleds arbetet med att bestämma aktuell 
forskningstyp och ett val bör göras mellan fyra följande forskningstyper;  
 

• Förändringsinriktad forskning 
• Utvärderande forskning 
• Teori- och modellbyggande forskning 
• Utprövande forskning  

 
Detta examensarbete baseras på utvärderande forskning, vilket innebär att de offentliga 
beställarna kommer att beskrivas i en nulägesanalys med hjälp av olika metoder för 
datainsamling. Dessutom beskrivs även möjligheterna för och hur beställarna skall 
fortskrida i deras interna kvalitetsarbete med offensiv kvalitetsutveckling. Figur 3 
åskådliggör den utvärderande forskningsprocessen enligt Andersson & Brogbrant, 1998. 
 

 

 
Figur 3. Forskningstyp och forskningsprocessens utformning. 
Källa: Andersson & Brogbrant, 1998. 
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2.1.2 Kvalitativ och kvantitativ metod 
 
Med utgångspunkt från vilken typ av information som skall undersökas kan skillnad 
göras mellan kvalitativ och kvantitativ metod. Den viktigaste skillnaden mellan 
metoderna är hur de används i förhållande till siffror och statistik. Det går även att 
beskriva skillnaden mellan metoderna i form av forskarens närhet till den källa som skall 
undersökas. Vid kvantitativ undersökning betonas värdet av att hålla distans mellan 
forskare och källa. Forskaren skall vara den som utifrån, så objektivt som möjligt, 
observerar och registrerar vad som sker (Carlsson, 1991). 
 
Vid kvantitativ metod används hård information, exempelvis information som är 
uttryckt i sifferform och därigenom kan användas för statistisk bearbetning. Kvantitativ 
metod är ofta formaliserad och strukturerad och kan medföra vissa problem gällande 
validitet, reliabilitet, precision och representativitet (Eneroth, 1984). Detta medför att 
forskaren måste driva sin forskning så att problemen får så liten inverkan på resultatet 
som möjligt.  
 
Vid kvalitativ metod används mjuk information, exempelvis information som inte finns 
uttryckt i siffror. Det centrala vid kvalitativ metod är dels att genom olika sätt samla in 
information erhålla en djupare förståelse av det problem forskaren studerar och dels att 
kunna beskriva helheten av problemet.  
 
Enligt Egnell (1994) har en kvalitativ metod inte samma problem med validitet, 
reliabilitet, precision och representativitet. Detta beror på att syftet med kvalitativ 
forskning främst är att skapa förståelse av problemområde och därigenom kommer inte 
den statistiska representativiteten i fokus. Fastän det är vanligt att markera 
motsatsförhållanden mellan metoderna bör man vara medveten om att det finns risker 
med att dela dessa i två helt skilda grupper. Forskaren kan med fördel kombinera 
metoderna i samma undersökning bara man är medveten om fördelarna och bristerna 
med respektive metod. 
 
I detta examensarbete används både kvalitativa och kvantitativa metoder. Den 
kvalitativa metoden används för att få fram nulägesanalysen med hjälp av intervjuer 
som går på djupet inom de områden som forskningsfrågorna behandlar. Medan den 
kvantitativa metoden används i detta fall för att behandla och analysera enkätstudien 
som genomförts vid respektive verksamhet.  
 

2.1.3 Deduktion och induktion 
 
Enligt Repstad (1993) finns det två ansatser för en forskare att välja mellan, vilka är 
deduktion och induktion. Vid en deduktiv ansats försöker man dra slutsatser utifrån en 
logisk ansats. Detta innebär att forskaren utgår ifrån en teori som skall verifieras eller 
ifrån hypoteser, vilket bör överensstämma med verkligheten som skall undersökas. En 
induktiv ansats innebär däremot att forskaren väljer att undersöka ett fenomen som inte 
finns beskrivet i teorin eller väljer att försöka beskriva enstaka händelser i mer generella 
termer.  
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I detta examensarbete är forskningsansatsen av deduktiv karaktär, vilket betyder att de 
slutsatser som kommer att presenteras utgår från offensiv kvalitetsutveckling. Det 
föreligger dock en risk vid användning av deduktiv ansats, beroende på att de slutsatser 
som dras anses vara giltiga oavsett om premisserna är sanna eller ej. Den insamlade fakta 
som ligger till grund för detta examensarbete bygger enbart på intervjuer och 
enkätstudie av medarbetarna som representerar regionerna i Norrbottens län. 
Information som erhålls från andra externa håll verifieras inte. Med tanke på att syftet 
med examensarbetet i första hand är att utvärdera de två gällande beställarna samt 
undersöka effektivitet i det interna kvalitetsarbetet, förutsätts informationen vara 
sanningsenlig.  
 

2.1.4 Reliabilitet och validitet 
 
Oavsett vilken metod som används för att samla in data måste hänsyn tas till reliabilitet 
och validitet. Med reliabilitet menas tillförlitlighet och noggrannhet i själva mätningen 
och reliabiliteten är ett mått på i vilken utsträckning en informationsinsamlingsmetod 
skulle ge samma resultat vid olika tillfällen. Validitet är ett mått på i vilken grad en 
fråga mäter och beskriver sitt syfte. Att reliabiliteten är hög innebär inte att validiteten 
automatiskt är hög. En fråga kan ge samma svar vid olika tillfällen utan att därför 
uppfylla sitt syfte. 
 
I detta examensarbete kommer reliabiliteten att förutsättas vara hög i all information 
som framkommer både under intervjuerna och ur enkätstudien. Anledningen till detta 
är att informationen kommer att användas för så kallad självutvärdering vilket innebär 
att medarbetarna inom båda organisationerna inte har anledning att vilja skönmåla sina 
egna verksamheter.  
 
Studiens reliabilitet begränsas till det urval som ligger till grund för inhämtandet av 
empiriska data, dels av att respondenterna kan ha missuppfattat frågorna i samband med 
intervjuerna samt att enkätpåståenden kan ha tolkats på ett felaktigt eller ofullständigt 
sätt. För att minska risken för missförstånd under intervjuerna har berörda kontaktats i 
god tid. Dessutom har de erhållit en projektplan där syftet av examensarbetet har 
presenterats. Vid samtliga intervjuer har ”probing” använts, vilket innebär att 
respondenternas svar har repeterats för att säkerställa att svaren har uppfattats på ett 
korrekt sätt.  
 

2.2 Datainsamlingsmetod/Arbetssätt 
 
Insamling av primärdata har skett genom personliga intervjuer bland medarbetare där 
dessa har varit utvalda i samråd med beställarna. Fördelen med personliga intervjuer är 
att de möjliggör en mer omfattande och flexibel utfrågning. Det har varit möjligt att 
omedelbart följa upp respondenternas svar och föra en diskussion kring de olika 
frågeställningarna. Samtalstiden vid intervjuerna har i snitt varit 2½ timme och är 
utförda under tidsperioden 2002-02-28 – 2002-03-17. Vid intervjuerna har en guide 
använts, se bilaga 1.  
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För att erhålla en bättre förståelse för problemområdet har bakgrundmaterial hämtas 
genom en så kallad skrivbordsundersökning. Sekundärdata som har använts är litteratur, 
artiklar och dokumenterat material från Banverket Norra Banregionen och Vägverket 
Region Norr. Informationsökning har även skett vid Luleå universitetsbibliotek och 
avdelningarna för kvalitetsteknik och produktionsledning, Luleå Tekniska Universitet. 
Vid informationssökningen har bra och användbara sökord varit: byggprocessen, offentliga 
beställare, verksamhetsanalys, offensiv kvalitetsutveckling, TQM, kundorienterad verksamhet, 
kundtillfredsställelse samt kvalitetsstyrning.  
 
För att besvara studiens syfte och forskningsfrågorna har intervjufrågorna konstruerats 
utifrån offensiv kvalitetsutveckling. Frågorna är konstruerade så att de lätt skall erbjuda 
till dialog och intervjuguiden har vid intervjutillfället tjänat som checklista. Bedömning 
av nödvändiga resurser har satts i relation till både examensarbetets tidsramar och 
befintliga resurser med avseende på utrustning, arbetstid och kompetens.  
 

2.3 Urvalsprincip 
 
Urvalet av beställare har skett i dialog med Jan Petschler vid Sveriges Byggindustrier i 
Luleå. Vid valet var utgångspunkten att studera offentliga beställare i norra delen av 
landet och det föreföll att Banverket Norra Banregionen och Vägverket Region Norr 
var bäst lämpade. Motivet till att studera mer än en verksamhet var att bredda 
kunskapen samt att urskilja likheter och olikheter vid tillämpningen av det interna 
kvalitetsarbetet. Gemensamt för de två utvalda beställarna är att de är ”stora” och att de 
dessutom verkar som statliga myndigheter, vilket betyder att de lyder helt och hållet 
under staten och har Sveriges medborgare som den slutliga kunden.  
 
Intervjuerna hos berörda har skett med medarbetare som har olika befattningsnivåer 
och arbetar vid olika avdelningar eller sektioner inom organisationerna. Orsaken till 
detta breda spann bland medarbetarna är att berika examensarbetet ytterligare men även 
att öka möjligheten att belysa eventuella skillnader utifrån olika synvinklar. 
 

2.4 Problemägare/Intressenter 
 
Problemägare och intressenter och av detta examensarbete är alla gällande aktörer inom 
byggprocessen, samt naturligtvis beställarna själva, Banverket Norra Banregionen och 
Vägverket Region Norr.  
 
I examensarbetet är förutom Sveriges Byggindustrier och Luleå Tekniska Universitet, 
även dagens samhälle gällande intressenter. Allmänt kan det konstateras att dagens 
samhälle kan både vara problemägare och intressent. 
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3  Kvalitet 
 
I detta kapitel redovisas de områden inom kvalitetsarbetet som examensarbetet berör. Kapitlet 
inleds med en beskrivning av olika definitioner på kvalitet och olika sätt att se på kvalitet. 
Därefter beskrivs offensiv kvalitetsutveckling och kapitlet avslutas med ett resonemang kring varför 
satsning på offensiv kvalitetsutveckling bör göras och vad som krävs för att lyckas. 
  

3.1 Introduktion till kvalitet 
 
Det finns ett flertal olika tolkningar av begreppet kvalitet. En alltför snäv och 
missvisande definition har länge varit ”uppfyllande av satta krav” (Bergman & Klefsjö, 
2001). Bergman & Klefsjö menar att denna tolkning har präglat den traditionella synen 
på kvalitet, då fokusering har legat på kontroll och kvalitetsarbete, vilket har ansetts 
som tidskrävande och kostsamt.  
 
Idag betraktas kvalitetsarbetet mer som ett styrmedel där hela organisationen arbetar för 
att göra rätt från början. Man betraktar bristen på kvalitet, snarare än arbetet för bättre 
kvalitet som en kostnad. Det anses svårt att arbeta framgångsrikt med kvalitet i en 
organisation utan företagsledningens fulla engagemang. En viktig orsak är att kvalitet 
handlar om att få alla medarbetare i organisationen att sträva mot samma mål. Kvalitet 
spänner därför över alla delar och aspekter, från rutiner till organisation och attityder.  
 
Framgången för de japanska företagen på världsmarknaden har till stor del berott på att 
de japanska företagsledarna tidigt engagerade sig personligen i kvalitetsfrågorna. De 
förstod att det handlade om att sätta kunden i centrum och att arbeta med ständiga 
förbättringar. Med japanska företag som främsta förebild har företagsledare världen över 
blivit medvetna om att kvalitet är ett effektivt konkurrensmedel. I framför allt USA har 
många företagsledare pågående och omfattande program för kvalitetsförbättringar. En 
liknande utveckling pågår även på många håll i Europa och även i Sverige finns 
liknande exempel på hur ledningen engagerar sig i sina företags kvalitetsutveckling. 
Trots att det finns flera bra förebilder är det fortfarande många som ännu inte har 
engagerat sig tillräckligt i kvalitetsfrågorna. Istället för eget engagemang överlåter de 
ansvaret på speciella kvalitetsfunktioner vilket inte är någon bra lösning. Personligt 
ansvar och engagemang kan inte överlåtas till andra. 
 
Oftast behövs det en kris i företaget eller uttalade kundkrav för att ledningen skall 
engagera sig i det interna kvalitetsarbetet. Det handlar om totalkvalitet, det vill säga att 
bygga in kvalitet i hela verksamheten. Nyckelelement för detta är policy, strategier, 
kvalitetsförbättringar, kvalitetssystem, kommunikation, utbildning samt ledning som 
använder ett kvalitetsråd som plattform för verksamheten.  
 
Det tar tid att förändra invanda beteenden och arbetssätt och ersätta dem med 
kontinuerligt förbättringsarbete. I det dagliga arbetet som ledare är det viktigt att vara 
tydlig, följa upp och uppmärksamma resultat. Dessutom är det viktigt att upprätthålla 
en levande dialog med kunderna och att vara medveten om att kvalitet är en viktig 
fråga i ledningsgruppen.  
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Idag är kvalitet en styrelsefråga och det finns mer att lära om kvalitet. För ledningen, 
som består av antal personer, är det viktigt att verka som förebild samt visa att kvalitet 
är nödvändigt för konkurrensförmåga och lönsamhet. 
 
Organisationer strävar efter att på dagens hårt konkurrensutsatta marknader öka 
kundnöjdheten och minska kostnaderna i hela organisationen. Detta har lett till att 
begreppet kvalitet har utökats till att omfatta både interna och externa kunder. För att 
ge de interna kunderna möjlighet att göra ett bra och effektivt arbete är det viktigt att 
även deras behov och förväntningar uppfylls. Inom modern kvalitetsutveckling, med 
dess starka fokus på externa kunder och deras nöjdhet är det viktigt att de interna 
kunderna, medarbetarna, inte glöms bort. Kvalitetsutveckling handlar till stor del om 
att medarbetare inom en organisation skall få bättre möjligheter att göra ett effektivt 
arbete och känna nöjdhet. I förlängningen skapar detta möjligheter att få nöjda kunder.  
 

3.1.1 Vad är kvalitet? 
 
En kund som köper en produkt (vara eller tjänst) har vissa förväntningar. Dessa bestäms 
av flera olika faktorer, exempelvis ändamålet och den avsedda användningen. Även 
produktens utseende och prestanda påverkar kundens förväntningar.  
 
Om förväntningarna uppfylls blir kunden förmodligen nöjd och anser att produkten är 
av hög kvalitet. Uppfylls inte förväntningarna anser kunden ofta att produkten är av låg 
kvalitet. En produkts kvalitet kan därför enligt Sandholm (1988) definieras som dess 
förmåga att uppfylla kundens förväntningar. Bergman & Klefsjö (2001) utvidgar 
gällande tolkning enligt figur 4. Det är denna definition av kvalitet som examensarbetet 
baseras på. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Definition på ordet kvalitet. 
Källa: Bergman & Klefsjö, 2001. 
 
 
Kundens förväntningar uppfylls enligt Schein (1990) genom att göra rätt sak på rätt sätt 
och på rätt tid samt till en kostnad som skapar värde åt kunden. Verksamheten måste 
alltså se till att göra de saker som kunden vill ha och detta på ett sådant sätt att 
verksamheten hela tiden minimerar kostnaderna.  
 

”Kvalitet på en produkt är dess 
förmåga att tillfredställa, eller helst 
överträffa, kundernas behov och 
förväntningar.” 
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Ytterligare en tolkning av kvalitetsbegreppet infördes av japanen Genichi Taguchi som 
talade om bristande produktkvalitet. Taguchi menar att all avvikelse från målvärdet 
innebär att kunderna blir mindre nöjda. Detta skiljer sig från det traditionella synsättet 
som innebär att kunderna bara blir missnöjda då man hamnar utanför toleransgränserna.  
 
För vidare information om målvärden och toleransgränser, hänvisas till Bergman & 
Klefsjö (2001). 
 

3.1.2 Olika syn på kvalitet 
 
Det finns olika sätt att se på kvalitet. Ett sätt att se på kvaliteten hos en produkt, är att 
studera dess konstruktion, produktion och distribution samt att se hur relationerna med 
intern och extern kund sköts. Enligt Bergman & Klefsjö (2001) handlar det om fyra 
kvalitetsbegrepp, vilka är utvecklingskvalitet, produktionskvalitet, leveranskvalitet samt 
relationskvalitet.  
 
Gummeson (1988) kallar dessa fyra kvalitetsbegrepp för 4K-modellen och de definieras 
enligt följande: 
 
 

• Utvecklingskvalitet betyder att kundens behov är ett centralt ämne då produkten 
utvecklas. Utvecklingskvaliteten påverkar den externa kundens upplevelse av 
produktens användbarhet, driftsäkerhet och användarvänlighet. Med extern 
kund menas kunder som inte innefattas i företagets organisation. För ett vidare 
resonemang kring begreppen extern och intern kund, se kapitel 3.2.1. 

 
 
• Produktionskvalitet innebär att produkten under produktion uppfyller de 

specifikationer som lades fast vid idéstadiet och vid projekteringen. Tack vare 
en produkt, till exempel en nybelagd väg eller järnväg, som är säker och 
fungerar på önskat sätt, bidrar produktionskvaliteten positivt till kundens 
upplevda kvalitet. 

 
 

• Leveranskvalitet, överlämnande av projekt, menas att överenskommen produkt 
levereras i överenskommet skick och tidpunkt. 

 
 

• Relationskvalitet hänförs till organisationens sätt att hantera interna och externa 
relationer. Kvalitet skapas i umgänge med bland annat kunder, leverantörer 
samt media. Varje medarbetare bidrar till relationskvaliteten eftersom den berör 
relationer med externa såväl som interna kunder. 

 
 
En viktig del i satsningen kring offensiv kvalitetsutveckling är att klargöra sambanden 
mellan alla de fyra delarna i 4K-modellen och se till att dessa samverkar. 
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3.2 Offensiv kvalitetsutveckling 
 
För att kvalitetsarbetet skall vara effektivt bör detta genomsyra hela verksamheten, 
inklusive leverantörer och kunder. Detta är grunden bakom begreppet Total Quality 
Management, TQM eller offensiv kvalitetsutveckling som är en svensk översättning efter 
Bergman & Klefsjö (2001). Detta begrepp inkluderar förutom kvalitet relaterade till 
varor och tjänster även kvalitet relaterade till interna processer och funktioner. 
Definition av begreppet offensiv kvalitetsutveckling hänvisas till figur 5. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Figur 5. Definition av offensiv kvalitetsutveckling. Med ordet ”offensiv” markeras att det handlar om att  
 aktivt förebygga, förändra och förbättra, inte kontrollera och reparera. Med ordet ”utveckling” 
 markeras dels att kvalitetsarbetet är en ständigt pågående process och dels att det handlar om att  
 utveckla människor likväl som produkter och processer. 
Källa: Bergman & Klefsjö, 2001. 
 
 
I definitionen ingår begreppen värderingar, arbetsmetoder samt verktyg. Med 
värderingar menas de attityder som finns i en organisation. Det kan handla om 
medarbetarnas inställning till sitt arbete eller chefens sätt att leda verksamheten. Det 
handlar även om värderingar så som att låta alla vara delaktiga, att arbeta med ständiga 
förbättringar och fokusering på kunden. 
 
Hellsten & Klefsjö (1998) menar att offensiv kvalitetsutveckling skiljer sig från andra 
managementsystem i den bemärkelsen att det stöds av ett antal arbetsmetoder och 
verktyg för att föra in värderingarna i verksamheten. Arbetsmetoder är till för att stötta 
de värderingar som finns i en verksamhet. För att genomföra arbetsmetoderna används 
olika verktyg. Exempel på värderingar, verktyg samt arbetsmetoder i en verksamhet ges 
i figur 6. 
 
Om en värdering är att verksamheten skall vara processorienterad är en arbetsmetod att 
arbeta med processledning. För att göra detta är processkartor ett effektivt verktyg. Om 
det finns en värdering inom en verksamhet att arbeta med faktabaserade beslut kan 
kvalitetscirklar vara ett bra arbetssätt där de sju statistiska verktygen eller de sju 
ledningsverktygen kan vara verktyg för att stötta arbetet 
 
 

”Ett system i ständig utveckling bestående av 
värderingar, verktyg och arbetssätt för ökad 
kundtillfredsställelse. Det bygger på ständigt 
förbättringsarbete i organisationens alla 
processer i vilket samtliga medarbetare tillåts 
engagera sig.” 
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Figur 6. Exempel på värderingar, metoder och verktyg som stöder offensiv kvalitetsutveckling. 
Källa: Hellsten & Klefsjö, 1998. 
 
 
Offensiv kvalitetsutveckling kan betraktas som ett managementsystem som baseras på 
ett antal hörnstenar, vilka är beskrivna i figur 7. För att kvalitetsarbetet skall bli en 
övergripande strategi är det viktigt att hörnstenarna, som offensiv kvalitetsutveckling 
baseras på, samverkar. I avsnittets resterande del beskrivs hörnstenarna mer ingående. 
 

 
 
Figur 7. Hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling som är viktiga komponenter för att erhålla en  
 framgångsrik kvalitetsstrategi.  
Källa: Bergman & Klefsjö, 2001. 
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3.2.1 Kundfokusering 
 
Målet för de flesta företag och verksamheter är att tillfredsställa sina kunders uttalade 
och outtalade behov. Detta innebär att kvalitet alltid måste värderas av kunderna 
utifrån deras behov och förväntningar. Att alltid sätta kunderna i centrum för 
verksamheten är därför centralt i dagens syn på kvalitet. Det handlar om att förändra 
värderingar inom verksamheten så att varje medarbetare ständigt ser sin uppgift att 
tillgodose behoven hos kunden. 
 
I modern kvalitetsutveckling visar sig en god relation mellan kund och leverantör oftast 
genom en nära leverantörssamverkan. Enligt Bergman & Klefsjö (2001) menas 
leverantörssamverkan; ”En ömsesidig, varaktig relation mellan det inköpande företaget och en 
leverantör. Denna relation omfattar ett engagemang över lång tid och ett ömsesidigt förtroende där 
man delar på information likväl som på de risker och vinster som samarbetet för med sig.” I detta 
påstående kan en leverantör även förefalla vara konsult eller entreprenör. 
 
Som följer av begreppet kvalitet så har en verksamhet inte enbart externa kunder. 
Inom verksamheten har varje medarbetare interna kunder med sina speciella behov och 
förväntningar. För att tillfredställa den externa kunden måste även den interna kunden 
tillfredställas. En låg intern kvalitet innebär störningar i form av omarbetningar, 
justeringar, förseningar eller tilläggsarbeten. Detta ger produktivitetsförluster och höga 
kostnader vilket drabbar verksamhetens kunder. Ett försök att åstadkomma en hög 
extern kvalitet med en låg intern kvalitet är alltså dömt att misslyckas. 
 

3.2.2 Allas medverkan 
 
Bergman och Klefsjö (2001) påstår att alla medarbetare i en organisation måste 
engageras för att tillfredsställa kunderna. Både den interna och den externa kunden 
måste tillfredsställas och det är av största vikt att ledningen visar engagemang för 
kvalitetsfrågor för att lyckas med kvalitetssatsning. För att alla medarbetare skall känna 
sig delaktiga i verksamheten måste de känna till målen och ha medel för att kunna 
uppnå dessa. Medarbetarnas kunskap måste utvecklas för att förbättra möjligheten för 
organisationen att nå ett bra resultat. För att arbeta systematiskt och kontinuerligt med 
ständiga förbättringar och faktabaserade beslut krävs en bred kunskap och ett starkt 
engagemang från alla medarbetare. Detta innebär att värderingar inom organisationen 
måste förändras från att endast ett fåtal medarbetare arbetar med kvalitetsfrågor till att 
kvalitetsfrågorna genomsyrar verksamheten och engagerar alla inom organisationen.  
 
Kvalitetsarbetet är ett resultat av många medarbetares aktiviteter, till exempel 
projektering, produktionsutveckling, projektstyrning och upphandling. Enligt 
Sandholm (2000) är det därför väsentligt att alla medarbetare som påverkar kvaliteten 
även har ansvar för den kvalitet som de påverkar. Kontinuerlig kvalitetsförbättring 
kräver en kontinuerlig utbildning, vilket gör att inlärning är en viktig del av 
kvalitetsarbetet. Sandholm (2000) menar att träningsprogram ökar medvetenheten 
kring kvalitetsfrågor, kvalitetskostnader och gruppdynamik. Vidare kan dessa program 
förbättra medarbetarnas laganda, färdighet till problemlösning och beslutsfattande.  
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För att uppnå allas delaktighet menar Schein (1990) att medarbetarna bör få 
regelbunden återkoppling på sina insatser samt belöning och erkännande för sitt goda 
arbete. Det finns olika sätt att belöna och erkänna deras goda arbete. Metoderna kan 
delas upp i två olika grupper, en där belöningssystemet är ekonomiskt och en där 
belöningssystemet är icke ekonomiskt. Schein (1990) påstår vidare att anställda ofta 
reagerar mer positivt på att få sitt arbete erkänt genom icke ekonomiska belöningar. 
Ekonomiska belöningar skapar enligt Schein ofta en vinna/förlora situation vilket kan 
skärpa motsättningar bland medarbetarna.  
 

3.2.3 Skapa en helhetsbild 
 
För att skapa en verksamhet som genomsyras av kvalitetstänkande och som uppnår 
förbättringsresultat i hela organisationen, är det viktigt att ledningen och medarbetarna 
har en helhetssyn på verksamheten. Systemtänkande, eller förmågan att se helheten och 
hur olika delar påverkar varandra, är viktigt i den offensiva kvalitetsutvecklingen. 
Genom att optimera hela systemet kan alla parter vinna (Egnell, 1995). Egnell (1995) 
påstår vidare att många verksamheter har infört en kombination av olika metoder och 
tekniker inom kvalitetstekniken för att uppnå effektivare kvalitet. Förhoppningen hos 
ledningen är att dessa tekniker och metoder tillsammans skall leda till förbättringar av 
hela verksamheten. Tyvärr blir inte alltid resultatet av en sådan satsning det förväntade. 
Istället för att uppnå goda förbättringsresultat i hela verksamheten uppnås förbättringar 
inom spridda delar av organisationen. 
 
Schein (1990) anser att en viktig del för implementering av ett effektivt internt 
kvalitetsarbete är att de aktiviteter som sker i verksamheten samordnas. Detta med syfte 
att skapa en genomtänkt strategi kring kvalitetsfrågor och på så sätt få en bra helhetsbild 
av de aktiviteter som sker. I en verksamhet med få anställda kan ledningen ansvara för 
samordningen genom fortlöpande kontakter med medarbetarna. För större verksamhet 
bör istället samordning ske genom speciella kvalitetsavdelningar. En kvalitetsavdelning 
skall inte ha det direkta kvalitetsansvaret, men väl ansvara för att effektiva hjälpmedel 
utarbetas och används i kvalitetsstyrningen. För att medarbetare skall få en helhetsbild 
av verksamheten och därmed undvika suboptimeringar bör medarbetarna medverka i 
tvärfunktionella grupper. En tvärfunktionell grupp kan bestå av medarbetare från olika 
avdelningar inom en verksamhet, exempelvis produktionsledare, konstruktörer, 
upphandlare eller kvalitetskontrollanter.  
   

3.2.4 Ständiga förbättringar 
 
Det är bättre att förebygga brister än att kontrollera kvaliteten i efterhand. Ständiga 
förbättringar är därför det effektivaste sättet att förbättra och utveckla effektivitet samt 
konkurrenskraft. Bergman och Klefsjö (2001) pekar på att de externa kraven på 
kvaliteten ständigt ökar. Därför måste en producerande verksamhet fortlöpande 
förbättra sig. Genom ständiga förbättringar kan konkurrensfördelar uppnås och 
kostnader för kvalitetsbrister kan minskas. Grundregeln för kvalitetsförbättringar är att 
”det alltid finns ett sätt att åstadkomma högre kvalitet till en lägre kostnad”. 
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Eftersom kundens referenser, uppfattningar och behov förändras med tiden, förändras 
även kundens uppfattning av kvaliteten. För att hänga med i omvärldens ständiga 
förbättringar krävs att verksamheterna hela tiden förbättrar sig. I jakten på brister och 
fel är arbetet med ständiga förbättringar ett viktigt verktyg och två vanliga metoder är 
förbättringscykeln och Kaizen. Följande ger en överskådlig beskrivning av dessa två. 
  

Förbättringscykeln 
 
Det finns olika sätt att systematiskt angripa problem för att hitta en lösning. Enkla 
problemlösningsmetoder och som samtidigt involverar flera medarbetares kompetenser 
tenderar att ge de bästa resultaten. Ett verktyg är förbättringscykeln PDCA-cykeln, se 
figur 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8. Förbättringscykeln. PDCA står för ”plan, do, check, act”. En svensk översättning är ”planera,  
 gör, studera, lär”. 
Källa: Bergman & Klefsjö, 2001. 
 
• Planera: När ett problem har identifierats och de viktigaste orsakerna fastställts kan 

en möjlig åtgärd tas fram. Stora problem måste brytas ner i mindre hanterbara 
problem. De beslut om åtgärder som fattas för att lösa problem skall vara baserade 
på fakta. Med hjälp av exempelvis de sju förbättringsverktygen (se figur 10 sid. 22) 
eller de sju ledningsverktygen (se figur 11 sid. 23) kan fakta samlas in och arbetet 
med att hitta anledningar till problem genomförs systematiskt.  

 
• Gör: Då en viktig orsak till problemet har hittats, bör en medarbetare utses som 

får ansvaret för att genomföra de föreslagna åtgärderna. Det är viktigt att alla 
inblandade medarbetare är helt införstådda med både problemet och det 
beslutande åtgärdsprogrammet innan åtgärderna genomförs. 

 
• Studera: Då åtgärder vidtagits måste materialet undersökas för att kontrollera 

huruvida de genomförda åtgärderna har lett till avsedd förbättring eller inte. När 
åtgärden fått avsedd effekt är det viktigt att bibehålla förbättringen.  

 
• Lär: Man skall dra lärdom av ett förbättringsarbete för att kunna undvika att 

samma problem uppträder igen. Det är viktigt att analysera hur arbetet med 
problemlösningen har fungerat så att tekniken med att lösa problem förbättras. 

 
När problem bearbetas med PDCA-hjulet, upprepas cykeln genom att behandla samma 
eller nya problem. För vidare information se Bergman & Klefsjö, (2001). 
 

  Lär Planera 

Gör Studera 
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Kaizen 
 
Enligt Imai (1993) innebär kaizen en kontinuerlig förbättring som genomsyrar hela 
verksamheten och som därför berör alla. Kaizen är japanska och betyder ungefär 
”förändra till det bättre”. Innebörden är att alla inblandade skall bidra till förbättring i 
företaget genom att arbeta med ständiga förbättringar. Kaizenfilosofin bygger på en 
medvetenhet om nödvändigheten av att tillfredsställa kunderna för att verksamheten 
skall överleva och vara lönsam. Detta innebär att kaizen är kundfokuserad och 
processorienterad, vilket innebär att mycket tid läggs på effektivisering av arbetet.  
 
Ett begrepp inom kaizen är ”muda” vilket betyder ungefär ”onödigt arbete”. 
Utvecklingen av kvalitet och produktivitet skall inte handla om att svettas mer eller att 
springa fortare. Det handlar om att tillvarata idéer, att genomföra dem, att arbeta 
klokare och mer systematiskt. Kaizen handlar om att förbättra verksamheten genom att 
ta bort allt onödigt arbete och ersätta detta med smartare arbete. På så sätt kan det 
presteras bättre med samma arbetsinsats. 
 

3.2.5 Arbeta med processer 
 
Egnell (1995) beskriver processer som kontinuerliga aktiviteter som av en organisation 
förädlas. Utmärkande för en process är att den: 
 

• har en leverantör av en vara eller tjänst. 
• har ett eller flera arbetsmoment som förädlar produkten eller tjänsten. 
• har en kund som kan vara extern eller intern. 
• är återkommande. 

 
Bergman & Klefsjö (2001) kategoriserar processer som individuella processer, 
funktionella processer och affärsprocesser. Individuella processer är processer som utförs 
av enskilda medarbetare. Funktionella processer är knutna till en avdelning. 
Affärsprocesser är processer som går tvärs igenom organisationen och slutligen 
resulterar i de produkter som ger företaget dess intäkt, se figur 9. 
 

 
Figur 9. En affärsprocess skär horisontellt genom organisationen. 
Källa: Bergman & Klefsjö, 2001. 
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Egnell (1995) beskriver att processyn är när ett tvärfunktionellt flöde ersätter det 
traditionella vertikala synsättet. Processynen visar att verksamheten sker i flöden som 
går tvärs igenom organisationen och tydliggör även förhållandet mellan interna kunder 
och interna leverantörer. Medarbetarna har alltid en kund till sina varor eller tjänster 
och med tvärfunktionellt flöde kan kommunikationen mellan organisationens olika 
funktioner förbättras. Till varje process bör även en ägare utses. Processägaren har 
ansvar för att förbättra processens effektivitet och kvalitet.  
 
En verksamhet är ofta organiserad i avdelningar och funktioner. Inom dessa finns det 
individuella grupper som gör ett bra jobb, men där medarbetarna kan sakna förståelse 
för hur deras arbete påverkar andra aktiviteter i verksamheten. Enligt Egnell (1995) har 
en verksamhet som är organiserad i vertikala funktioner ofta ingen som ansvarar för att 
aktiviteterna samverkar. 
 
Den horisontella processynen har många fördelar framför det vertikala synsättet. I ett 
traditionellt organisationsschema saknas kunden, produkten och informationsflödet 
samt hur arbetet egentligen bedrivs. Processynen visar att arbete bedrivs i flöden som 
skär genom de funktionella gränserna. Vidare visas även det interna förhållandet mellan 
kund och leverantör samt vilka gränssnitt som finns mellan verksamhetens olika 
funktioner. För att förstå hur en process kan se ut och fungera är det till stor hjälp att 
beskriva en verksamhet inklusive dess kunder och leverantörer med hjälp av en 
processkarta. Processkartan utgör därefter en utgångspunkt för analys och förbättring av 
processen. Genom processkartan kan medarbetare få en bättre förståelse för hur 
processen fungerar vilket kan tydliggöra problem och onödiga arbetsmoment. Vidare 
information av processkartläggningsteknik hänvisas till Egnell, (1995). 
 

3.2.6 Faktabaserade beslut 
 
En viktig hörnsten inom offensiv kvalitetsutveckling är att alltid basera en verksamhets 
beslut på fakta. För att underlätta arbetet med att ta fram fakta och för att analysera 
verksamheten har ett antal verktyg utvecklats, bland annat de sju förbättringsverktygen 
och de sju ledningsverktygen. 
 
De sju förbättringsverktygen, se figur 10, kan användas för att strukturera och bearbeta 
numerisk information. Metoderna är enkla och effektiva och de bygger på att samla 
ihop fakta, åskådliggöra datamaterial och att angripa den effektivaste orsaken till 
problemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10. De sju förbättringsverktygen. 
Källa: Bergman & Klefsjö, 2001. 
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I arbetet med förbättringsverktyget datainsamling är det framförallt viktigt att reflektera 
över de data som samlats in, att det som är avsett att mätas verkligen mäts. 
Förbättringsverktyget paretoanalys handlar om att gruppera data för att identifiera de 
största grupperna. Sambandsdiagram är ett förbättringsverktyg som underlättar arbetet 
att hitta orsaker till problem och detta diagram blir bäst då det är framtaget av en 
arbetsgrupp. 
 
De sju ledningsverktygen, se figur 11, används för att strukturera och dokumentera 
verbal information. Arbetsmetoderna genomsyras av ett dynamiskt grupparbete där 
”brainstorm” är ett viktigt redskap. Metoderna är lämpliga vid problemlösning och i 
situationer då resultatet kräver ett strukturerat, effektivt och kreativt arbetssätt. För 
närmre beskrivning både av ledningsverktyg och av förbättringsverktyg hänvisas till 
Bergman & Klefsjö, (2001). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11. De sju ledningsverktygen. 
Källa: Bergman & Klefsjö, 2001. 
 

3.2.7 Ledningens engagemang 
 
Offensiv kvalitetsutveckling kräver ett nytt sätt att tänka och arbeta. Att ändra kulturen 
och arbetssättet i en verksamhet kommer inte naturligt utan föregås av en genomtänkt 
strategi samt långsiktigt och hårt arbete. Det krävs mycket tid och kraft från alla 
medarbetare för att detta arbete skall bli reellt och genomsyra hela verksamheten. För 
att få medarbetarna engagerade krävs ett aktivt engagemang från ledningen. Den 
ledning som har anammat värderingar inom offensiv kvalitetsutveckling pratar om ett 
nytt sätt att leda verksamheten. För att skapa en verksamhet som sätter kunden i främsta 
rummet krävs att ledarskapet omvärderas till ett personligt, aktivt och ett synligt 
engagemang. 
 
Vid införande av offensiv kvalitetsutveckling är det viktigt att fokusera på det 
tvärfunktionella ledarskapet. Problem som uppstår inom en avdelning är relativt lätta 
att hantera eftersom de chefer som berörs vanligtvis har både ett bemyndigande och 
även resurser. För att genomföra tvärfunktionella förbättringar är det nödvändigt och 
viktigt att kunna handskas med övergångsfälten mellan avdelningarna. En viss chefs 
befattningsbeskrivning begränsar vanligtvis ansvaret till en viss funktion. För att 
underlätta tvärfunktionella problem bör befattningsbeskrivningar därför även innefatta 
tvärfunktionellt ansvar. För ytterligare teori kring ledningens engagemang hänvisas till 
kapitel 4. 
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3.3 Varför offensiv kvalitetsutveckling? 
 
Gemensamt för alla verksamheter är att de vill uppnå ett bra resultat. Det som skiljer 
dem åt är innebörden av ”bra resultat”. Det kan bland annat handla om lönsamhet, 
kundnöjdhet, produktivitet, kvalitet på varor och tjänster eller medarbetarens 
engagemang och trivsel. Ett bra resultat kan bero på många olika faktorer, dels på hur 
verksamheten bedrivs men även på vilken typ av ledarskap som tillämpas samt mycket 
mer (Frid, 1997), se figur 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 12. Resultatet beror på hur verksamheten bedrivs. 
Källa: Frid, 1997. 
 
Enligt Frid (1997) är resultatet i sin tur av intresse för fyra huvudintressenter: 
 

• Kunder – vill ha det som uppfyller deras krav, behov och förväntningar. 
 

• Ägare – vill ha avkastning på investerat kapital, vilket ger lönsamhet. 
 

• Medarbetare – vill ha ett trivsamt arbete med bra inkomst och status. 
 

• Samhället – vill att företagen erbjuder arbetstillfällen. 
 
Många anser att dessa intressenters önskemål och krav motsäger varandra och menar 
vidare att man mer eller mindre bara kan angripa en intressent i taget. Den offensiva 
kvalitetsutvecklingens stora fördel är att alla intressenters önskade resultat kommer att 
kunna förbättras samtidigt, se figur 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 13. Fyra nöjda intressenter. 
Källa: Frid, 1997. 
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3.4 Vad krävs för att lyckas med offensiv 
kvalitetsutveckling? 

 
Införandet av offensiv kvalitetsutveckling berör det mesta och de flesta. Därför 
erfordras samarbete och stark styrning för att sätta igång denna omfattande förändring. 
 

 
• Ledningen och ledare i en organisation måste helhjärtat tro att offensiv 

kvalitetsutveckling kommer att förbättra verksamhetens resultat. Utan ledare 
som är engagerade är det svårt att sprida någon entusiasm inom organisationen. 
Detta kan leda till att organisationen drar åt olika håll samt att utvecklingen inte 
kommer att gå framåt.  

 
• Det kanske svåraste steget är att gå från ord till handling. Enligt Frid (1997) är 

det av yttersta vikt att sätta upp konkreta mål och delmål för såväl aktiviteter 
som resultat, både på lång och kort sikt. Mål och delmål bör följas upp 
kontinuerligt för att få en bild av hur långt man kommit och för att kunna 
åtgärda ifall arbetet inte följer planerna. 

 
• Arbetet med offensiv kvalitetsutveckling skall ses ur ett kort och ur ett långt 

tidsperspektiv. Åtgärder som beaktas i ett längre tidsperspektiv är exempelvis; 
processorientering, medarbetarnas kompetens, ledarskap och företagskultur. 
Resultaten från dessa åtgärder uppenbarar sig först efter flera års tålmodigt 
arbete. På kort sikt kan förbättringsarbetet visa resultat redan efter ett par 
månader. Det kan ske genom att inspirera och engagera medarbetare att börja 
förbättra det som är möjligt inom den egna avdelningen. Detta kan göras 
genom att utföra någon slags probleminventering, utifrån vilken ordning 
problemen bör lösas. 

 
• Organisationens och medarbetarnas ständiga lärande är ytterligare en nödvändig 

faktor för att föra utvecklingen framåt. Att följa förbättringscykeln hela vägen 
runt, låta medarbetarna studera och samla sina erfarenheter innan ett nytt varv 
på hjulet påbörjas skapar goda förutsättningar för att utvecklingen skall 
accelerera i rätt riktning. 

 
• Offensiv kvalitetsutveckling kan tillämpas efter egna modeller eller ramar. Det 

finns möjligheter att få god vägledning genom att nyttja ett 
självutvärderingsverktyg i form av en kvalitetsutmärkelse. Här kan utmärkelsens 
kriterier följas som bygger på offensiv kvalitetsutveckling. Kvalitetsutmärkelsen 
gör dessutom utvecklingsarbetet konkret och mätbart och skapar en möjlighet 
att jämföra den egna organisationen med andra organisationers kvalitetsarbete. 

 
 

För att återknyta till Bergman & Klefsjös (2001) är det viktigt vid tillämpning av 
offensiv kvalitetsutveckling att påpeka helhetens betydelse. Det räcker inte att utveckla 
endast en av hörnstenarna utan alla komponenter behövs för att få ett tillfredställande 
resultat. 
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3.5 Kvalitet kostar inte 
 
Uttrycket kvalitet har idag en positiv klang och när det talas om produkter med 
kvalitet, avses hög kvalitet. Bedömningen av kvalitet är subjektiv och individuell och 
därför är det viktigt att klargöra vad kvalitet innebär. Medarbetarna bör kunna omsätta 
det kvalitetsbegreppet i praktisk handling.  
 
En felaktig invändning mot förbättrad kvalitet är att kostnaderna skulle öka med ökad 
kvalitet. Det finns en optimal punkt där kostnad för framställning, kostnad för att 
uppfylla garantier och missnöjda kunder når ett minimum. Crosby (1988) anser att 
kvalitet inte är dyrt, det är avsaknaden av kvalitet som kostar. Genom att koncentrera 
sig på kvalitet kan det ekonomiska resultatet öka med upp till tio procent av 
omsättningen. Det kan även tyckas att trots högre kostnader för insatser kan de relativa 
direkta kostnaderna hållas på en låg nivå om det finns ett system som medför hög 
intern kvalitet. Hög intern kvalitet medför minskat omarbete och avvikelsehantering av 
produkter.  
 

3.6 Kvalitetsbrister kostar 
 
Principen ”gör rätt från början” är klassisk. Det är idag allmänt känt att en verksamhet 
som inte har ett bra kvalitetsarbete har i regel en ökad kostnad för att i efterhand rätta 
till fel eller avvikelser. Det är inte kvalitet som kostar utan brist på kvalitet. Det som 
även kostar är att producera defekta enheter eller att utföra tjänster på ett felaktigt sätt 
och istället för kvalitetskostnad bör begreppet kvalitetsbristkostnad användas. Idag är 
det bara ett fåtal företag eller verksamheter som i deras årsredovisningar lyfter fram 
arbetet med kvalitetsbristkostnader. 
 
Det finns fem viktiga kvalitetsord som bör genomsyra en verksamhet från högsta 
ledning och ner till samtliga medarbetare. Är dessa kvalitetsord bra förankrade kan 
onödiga kvalitetsbristkostnader undvikas och kunderna kan erhålla rätt kvalitet. En 
beskrivning av dessa fem kvalitetsord finns i bilaga 2. 
 

3.7 Kvalitet för ökad lönsamhet 
 
En kvalitetshöjning innebär att verksamhetens produkter blir bättre anpassade till 
kundernas behov genom att funktion och pålitlighet ökar. Dock kommer kostnader för 
det interna extra arbetet och även för den interna marknadsföringen att öka, men det 
bör ses som långsiktiga investeringar. Mycket små detaljer kan ge stora resultat för en 
verksamhet. Det gäller att veta vad som är effektiv kvalitet för kunden både internt och 
externt, innan en verksamhet börjar genomföra förändringar genom förbättringsarbete. 
Något som kan tas som motto är uppmärksamheten för detaljer. Det gäller att få de 
små sakerna och de dagliga prestationerna att fungera bra och effektivt, och kostnader 
som står för det kunden uppfattar som viktigt bör inte skäras bort. 
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4  Att uppnå hög och effektiv kvalitet 
 
I detta kapitel beskrivs ledningens roll samt viktiga faktorer som krävs för att verksamheter skall 
kunna säkra och uppnå effektiv intern kvalitet. 
 

4.1 Ledningens roll 
 
Tidigare forskning har visat att det inte går att genomföra kvalitetsutveckling om inte 
ledningen medverkar effektivt. Kvalitetsutveckling kan inte beordras, den måste 
komma genom ledningens ändrade attityder och beteenden. Ledningen måste även visa 
att kvalitetsarbetet är på allvar och tydliggöra för alla inom en verksamhet att kvalitet är 
viktigt. Ledningens roll är att presentera resultat genom medarbetarna och att ta ansvar 
för helheten. Ett sätt att styra en verksamhet är med vision och för att denna skall få 
genomslagskraft måste den demonstreras av organisationsledningen. För att vision skall 
motivera medarbetare bör den vara utformad så att den vid genomförandet innebär en 
slags personlig uppoffring och ger en personlig lyckokänsla vid förverkligandet. 
 
Deming, Juran och Ishikawa sägs vara de föregångsgestalter som utvecklat TQM, Total 
Quality Management eller på svenska offensiv kvalitetsutveckling. Deming har 
formulerat 14 punkter som beskriver hur ledarskapet bör se ut när ledningen engagerar 
sig för kvalitetsfrågor. Han nämner att medarbetarna måste få möjlighet att utvecklas 
och eventuella barriärer mellan avdelningar måste elimineras. Deming anser att varje 
enskild medarbetare är viktig i en organisation och ledningen måste uppmärksamma 
medarbetarnas syn på varandra och motverka tendenser till negativa subkulturer. Ett 
exempel på negativ subkultur är ”snobbkultur” där de inblandade anser sig vara mer 
värda än sina kolleger. I en fungerande organisation har medarbetarna lika värde oavsett 
kvalifikationer (Bergman & Klefsjö, 2001). 
 

4.1.1 Styrning av kvalitet 
 
Effektiv kvalitetsstyrning skall börja i toppen av en organisation. Idag finns det i regel 
en speciell kvalitetsansvarig, vars uppgift i första hand är att verka som organisatör av 
kvalitetsarbetet. I många fall upplevs det positivt att en person enbart ägnar sig åt 
kvalitetsarbete och blir något av organisationens förlängda arm i kvalitetsfrågor. Det är 
viktigt att den som är kvalitetsansvarig har ledningens förtroende samt har en bra 
kompetens i ämnet. För att nå effektivare kvalitetsstyrning måste även alla bidra till 
kvalitetsarbetet. Kvalitet skapas inte enbart på en kvalitetsavdelning, även om vissa 
kvalitetsåtgärder av kvalitetssystem delvis måste handläggas av specialister.  
 
Grönroos (1992) har utformat en generell ram för effektiv styrning av kvalitet. Tre 
slags aktörer är då inblandade: organisationsledningen, medarbetare och kunder. 
Organisationsledningen fastställer den policy som skall gälla. De analyserar markandens 
behov av kvalitet och interna uppfattningar om kvalitetsnivå samt prestationer bland 
medarbetare initieras. Denna kunskap krävs för att det skall kunna beslutas om 
kvalitetsspecifikationer och för att intern marknadsföring skall kunna genomföras.  
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På medarbetarnivå skall standarder för kvalitet samt prestationer uppnås med hjälp av 
organisationens arbetssätt. De interna medarbetarna skall vara medvetna om 
kvalitetsspecifikationerna och även vara villiga att utföra arbetet enligt 
specifikationerna. Medarbetare som samarbetar med externa kunder känner 
marknadens signaler och kan då på ett flexibelt sätt anpassa verksamheten efter kundens 
krav. De kan kontinuerligt analysera kvaliteten som utförs i interaktionen med kunden. 
Kvaliteten värderas av kunden och denna värdering är den totala upplevda kvaliteten.  
 

4.1.2 Mätning av kvalitet 
 
En verksamhet bör kunna ändra från styrning av intern effektivitet till styrning och 
tillämpning av total effektivitet. Med intern effektivitet avses produktivitet och 
exempel på detta är en avdelnings förmåga att upphandla och säkra anbudsförfrågningar 
så effektivt som möjligt utan att kvaliteten påverkas. Extern effektivitet innebär att 
externa kunder erhåller tjänster som de anser har hög kvalitet, till exempel att erhålla 
anbudsförfrågningsunderlag med hög kvalitet på den tekniska beskrivningen. Total 
effektivitet innefattar både intern och extern effektivitet. Det är viktigt med mätning av 
den externa effektiviteten men på lång sikt måste även den interna effektiviteten 
beaktas. Med detta menas att mätning är viktigt för att ge verksamheten vägledning för 
interna förbättringar samt för att se om olika insatser för kvalitetsförbättringar har givit 
något resultat. Vid kvalitetsmätningar är det viktigt att berörda medarbetare är 
involverade i mätprocessen redan från början och att de vet varför en mätning 
genomförs.  
 
Det gäller att veta ”vad” som skall mätas och därefter göra mätningar inom avgränsade 
områden. Det är inte ekonomiskt försvarbart att utföra så mycket mätningar att det 
krävs mer resurser än vad som kan vinnas genom de förbättringar mätningarna så 
småningom skall leda till. Sedan är frågan vad som skall mätas, en aktivitet per 
medarbetare eller en process som innefattar en rad olika bearbetningsprocesser. 
Mätningarna måste genomföras regelbundet och resultatet skall även utan fördröjning 
presenteras för både ledningen och medarbetare. Det idealiska är att kunden ges chans 
till att ta del i denna information. Edvardsson och Thomasson (1991) pekar på att 
känslor och upplevelser inte bör mätas med kvantitativa metoder. 
 

4.2 Kultur 
 
En kultur är de övertygelser, normer och värderingar som gäller i en organisation. 
Kulturen är relativt stabil och förändras inte över en natt. Kulturen finns i språk, vanor 
och sociala relationer och vissa forskare lägger även till ledarskaps- och beslutsstil, vilket 
betyder hur ledarskap bedrivs och hur beslut fattas. Att bygga in en ny kultur är en 
komplicerad process och kräver ett stort engagemang från alla medarbetarna. En kultur 
som kvalitet vara väl förankrad så att kvalitet blir naturligt och integrerat i det dagliga 
arbetet. För att nå detta måste värderingarna inom offensiv kvalitetsutveckling vara 
accepterade bland alla medarbetarna och att nå acceptans anses vara en av de viktigaste 
uppgifterna för en ledning.  
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Förslag till arbetssätt för att nå acceptans för värderingarna är enligt Imai (1993): 
 

• Gör ständiga förbättringar för att förbättra relationerna mellan medarbetare och ledning. 
 
• Betona utbildning av medarbetare. 

 
• Utveckla och uppmärksamma informella ledare. 

 
• Bilda smågruppsverksamhet av olika slag. 

 
• Ge stöd, tillika ge erkännande, för medarbetarnas insatser. 

 
• Gör medvetna insatser för att förbättra arbetsplatsen som en plats där medarbetarna kan 

förverkliga sina livsmål. 
 

• Utbilda ledare så att de både kan kommunicera bättre med medarbetarna och kan skapa 
ett mer personligt förhållande till dem. 

 

4.2.1 Organisationskultur 
 
Grönroos (1992) beskriver att en organisationskultur upplevs som ett klimat. En svag 
organisationskultur skapar osäkerhet om hur medarbetarna skall vara och reagera i vissa 
situationer. Däremot med en stark organisationskultur är det sällan problem för 
medarbetarna att klara oväntade kundkrav. Dessutom är det viktigt med klara kulturella 
värderingar och det anses att en stark organisationskultur skapar lojalitet och 
uppslutning bakom vissa värderingar.  
 
Det finns olika sätt att skapa en stark organisationskultur. Ett sätt är intern rekrytering 
vilket kan bidra till att förstärka den befintliga organisationskulturen. Ett annat sätt är 
att rekrytera medarbetare med likadana värderingar, vilket kan medföra att 
organisationen blir mer homogen och ett starkare fotfäste ges. 
  

4.2.2 Kvalitetskultur 
 
När det gäller en verksamhet som verkar som beställare är det viktigt med en stark och 
väletablerad organisationskultur. Detta är kanske ännu viktigare här än i tillverkande 
företag eftersom dessa tjänster inte kan lagras på samma vis. Det beror på tjänsternas 
särart, att de inte kan standardiseras som en vara utan beror på hur interaktionen mot 
kunden fortlöper. Eftersom denna speciella situation varierar behövs en bestämd 
serviceinriktad kultur som visar medarbetarna hur de skall reagera i olika situationer. 
Beträffande effektiv intern styrning av kvalitet för beställaren inom byggprocessen är en 
stark organisationskultur med kvalitetsmedvetna värderingar nödvändig. Detta är ett 
sätt för ledningen att utöva indirekt kontroll av kvaliteten på hanteringen av dokument 
som annars är svår att kontrollera på grund av antalet hanteringsprocesser som 
genomgås. 
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4.2.3 Förändring av kultur 
 
För att genomföra förbättringar krävs stora ansträngningar och en orsak till ett 
misslyckande är att den gamla kulturen bygger på fruktan istället för förtroende. För att 
förändra en kultur måste ledningen genom sitt beteende och handlande visa tydligt 
vilka mål som skall nås. Edvardsson och Thomasson (1991) påstår att ett hinder till 
förändring i kulturen kan vara subkulturer. En typ av subkultur kan vara yrkeskultur, 
även kallad professionell kultur. En professionell kultur kan vara en motkultur till 
organisationskulturen. Professionella kulturer kan leda till en monopolisering av en viss 
yrkesgrupps arbetsuppgifter. Det som är positivt med professionella kulturer är att de 
ofta är kvalitetsmedvetna och inte vill sänka kvaliteten under en viss nivå. 
  

4.2.4 Kompetens för effektiv kvalitet 
 
Det är medarbetarna som arbetar med kvalitet och ibland kan inte effektiv kvalitet 
åstadkommas trots att medarbetarna vill det och exempel på detta är: 
 

• Medarbetarna förstår inte helheten i verksamheten och ser inte vilka som är internkunder. 
Om ingen kontakt hålls med externkunder är det svårt för medarbetarna att se hur deras 
arbete har betydelse för internkunderna. 

 
• Medarbetarna får inte möjlighet till förnyelse, förändring av arbetssituationen eller egen 

utveckling. Dagens människor har behov av utveckling och saknas motivation och 
engagemang påverkas direkt slutkunderna med sänkt kvalitet som resultat. 

 
För att kunder skall få en bra och effektiv kvalitet måste ett bra internt kvalitetsklimat 
finnas i verksamheten. Medarbetarna måste vara engagerade och utveckling av 
individen själv är viktig. När det talas om effektiv kvalitet blir kompetensen hos 
medarbetarna av naturliga skäl en viktig faktor att ta hänsyn till. Att ha tillgång till 
kompetent personal är en nödvändighet. Alla medarbetarna måste vara kunniga inom 
sitt område för att ett effektivt kvalitetsarbete skall bli framgångsrikt. Ledningen måste 
ge möjlighet och uppmuntra till utbildning och kompetensutveckling. Hur kompetens 
skall nyttjas och utvecklas bör beskrivas i en personalidé. En Policy bör beskriva 
helhetssynen på verksamheten och tillsammans med en personalidé bilda en grund för 
organisationens kompetensstrategi, se figur 14. 
 
 
   
 
 
 
  
 
 
 
Figur 14. Policy, personalidé och kompetensstrategi. 
Källa: Min egen. 

Personalidé Policy 

Kompetensstrategi 
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4.3 Implementering av offensiv kvalitetsutveckling 
 
Enligt Gunnarsson och Grimsdal (1993) är allmänna råd inför arbetet med offensiv 
kvalitetsutveckling följande: 
 
 
•  Börja nu!     - Utarbeta ett program för genomförandet. 
 

•  Låt det ta tid    - Ha tålamod, införandet tar tid. 
 

•  Hämta inspiration    - Besök andra företag eller verksamheter. 
 

•  Förändra själv   - Ta hjälp av konsulter men låt de inte ta över helt. 
 

•  Utbilda medarbetare    - Utbilda medarbetarna efter det behov de har. 
 

•  Blanda inte in lön     - Koncentrera på förbättringsarbetet. 
 

•  Stöd eldsjälar     - Dra nytta av eldsjälar som finns i organisationen. 
 
 
Kvalitetsförbättring måste få ta tid. Det finns inga enkla lösningar och resultat skapas 
inte på två månader. Dessutom är resultatet av kvalitetsförbättring inte skapat av en 
tillfällighet utan genom systematisk planering och uthållighet. Om offensiv 
kvalitetsutveckling skall lyckas måste en strategi vara formulerad i form av en 
kvalitetspolicy. Dessutom bör kvalitet mätas löpande i form av nyckeltal eller något 
liknande och kontinuerligt redovisa dessa för samtliga medarbetare vid till exempel 
årsredovisningen. Med en kvalitetspolicy avses vanligtvis både mål och medel. Mål är 
resultat som organisationen skall presentera medan medel är de resurser som kan nyttjas 
för att nå målet. Vid införandet av offensiv kvalitetsutveckling finns det sex viktiga steg 
som kan nyttjas: 
 

1. Förståelse  
2. Ledningens medverkan  
3. Medvetenhet i hela organisationen 
4. Skapa medvetenhet 
5. Planering  
6. Implementering samt utvärdering 

 
Med förståelse menas att ledningen måste veta hur medvetna alla medarbetarna är om 
effektiv kvalitet och vilka möjligheter till kostnadsreducering kvalitetsförbättringar kan 
medföra. Dessutom är det viktigt med ledningens attityd, för om inte ledningen 
medverkar aktivt kommer inte övriga att vilja anstränga sig.  
 
Ledningen kan inleda arbetet med att utbilda sig inom kvalitetsområdet och formulera 
riktlinjer och en plan för implementeringen. Riktlinjerna bör vara konkreta och inte 
för omfattande, maximalt fyra sidor. Dessa riktlinjer bör inte vara oklara formuleringar 
som ”vi skall alltid erbjuda produkter med hög kvalitet”. I stället kan riktlinjerna till 
exempel innehålla en definition av kvalitet och en förpliktelse att alltid försöka uppnå 
specifikationer.  
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Vad än den inledande studien kommer att visa torde en viss förklaring kring offensiv 
kvalitetsutveckling vara nödvändig för att skapa medvetenhet i hela organisationen. Ett bra 
sätt att informera börjar på ledningsnivå. Slogan bör undvikas, istället bör det vara 
förklaringar om vad kvalitet är, varför det är viktigt samt hur organisationen skall uppnå 
det. Under skedet planering fortsätter planeringen från de riktlinjer som formulerades i 
steg ett. Här ingår även att tidplan utformas och nödvändiga resurser identifieras. 
 
Offensiv kvalitetsutveckling är inte en engångsföreteelse utan förbättringsarbete som 
måste byggas in i systemet. För att kunna bygga detta måste varje regionalchef årligen 
sätta upp kvalitetsmål. Målen bör formuleras tillsammans med medarbetarna och vara 
realistiska samt uppnåeliga. För att underlätta implementeringen kan ett pilotförsök var 
lämpligt eftersom det är då lättare att lösa problem som kan uppstå. Ett lyckat 
pilotförsök kan även skapa bra entusiasm som kan vara till hjälp vid 
fullskalegenomförandet. 
 
Varje projekt som genomförs måste utvärderas för att se om målen uppnåtts. Eftersom 
offensiv kvalitetsutveckling är en pågående process är det viktigt att kvaliteten 
utvärderas kontinuerligt. Förbättringsprocessen får inte stanna av oavsett om det är en 
enkel process eller en mer komplicerad process. Målet med offensiv kvalitetsutveckling 
är ökad kundtillfredsställelse både internt och externt samt ökad lönsamhet. 
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5 Är-läge / Banverket Norra Banregionen 
 
I detta kapitel ges en är-lägesbeskrivning av Banverket Norra Banregionens verksamhet som är 
kopplad till de teorier som beskrivs i kapitel 3 och 4. Nulägesanalysen beskriver verksamheten 
utifrån intervjuer med organisationens medarbetare och diskussion förs även utifrån hörnstenarna 
inom offensiv kvalitetsutveckling, figur 7. 
 

5.1 Bakgrund och verksamhet för Banverket 
 
Banverket är en anslagsfinansierad myndighet med ett helhetsansvar samt ett 
sektorsansvar för hela järnvägstransportsystemet i Sverige. Verksamhetens uppgift är att 
utveckla och underhålla järnvägsnätet samt se till att det nyttjas mer i framtiden än vad 
som görs idag. I uppgiften ingår även att Banverket skall verka för att tågen i framtiden 
smidigt och lätt skall kunna passera gränser och köras i hela Europa.  
 
För Banverket gäller det att tillgodose samhällets och kundernas krav på en järnväg som 
är effektiv, tillgänglig, framkomlig samt miljöanpassad. I detta ansvar ingår även att 
samordna den lokala, regionala och interregionala järnvägstrafiken och särskild hänsyn 
skall tas till funktionshindrande resenärer. Banverket skall även ge ekonomiskt och 
administrativt stöd till samhällsmotiverad forskning och utveckling inom 
järnvägsområdet samt sprida resultaten av forskningen. Sektoransvaret för verksamheten 
innebär att följa och driva utvecklingen inom järnvägssektorn samt bistå regering och 
riksdag i järnvägsfrågor. Banverket ansvarar för drift och förvaltning av statens 
spåranläggningar, liksom för säkerhetsfrågor för all spårtrafik. 
 
Organisationen har idag omstrukturerats med hänsyn till processorientering där en 
fördelning av arbetsuppgifter mellan förvaltande och producerande enheter har 
tydliggjorts. Den förvaltande organisationen, som är uppdelad i fem banregioner, 
ansvarar för bannätet samt för kontakterna med järnvägens kunder och intressenter. 
Förvaltarna, Banhållarna, beställer arbeten såväl av Banverkets egna producerande 
enheter som av externa kunder. Förutom förvaltande och producerande enheter ingår 
även Tågtrafikledningen och Järnvägsinspektionen i Banverkets organisation.  
 
Banverkets vision är att skapa förutsättningar för säkra, punktliga, snabba och prisvärda 
järnvägstransporter och detta skall nå genom Riksdagens transportpolitiska mål som styr 
Banverkets verksamhet. De transportpolitiska målen består av ett övergripande mål och 
fem delmål. Det övergripande målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i Sverige. 
De fem delmålen är;  
 

• ett tillgängligt transportsystem  
• en hög transportkvalitet  
• en säker trafik 
• en god miljö  
• en positiv regional utveckling.  
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5.1.1 Banverket Norra Banregionen 
 
Banverket Norra Banregionen leds av en Regionchef och huvuduppgifterna för 
verksamheten är att ta del av sektoransvaret för järnvägstransportsystemet i norra delen 
av Sverige. Dessutom skall Banverket Norra Banregionen även ansvara för viss 
myndighetsutövning och för järnvägshållningen vid de statliga järnvägarna.  
 
Banverket Norra Banregionens organisation har idag blivit effektivare på grund av 
sparkrav från regerings håll, vilket har lett till att personalen har reducerats och att 
verksamheten har blivit tvungen till att göra prioriteringar bland planerade projekt och 
bland underhållsverksamheten. Banverket Norra Banregionen har under våren 2002 
genomfört en omorganisation med hänsyn till processutveckling som präglar 
verksamheten. 
 
Vid nya projekt börjar i regel arbetsgången med en idéstudie som därefter övergår till 
en förstudie där relevansen i idéstudien beaktas. Den interna verksamheten måste vara 
bra på att överbrygga kunskaperna mellan de olika sektionerna. Banverket Norra 
Banregionen vill öka effektiviteten och minska kompetensbortfallet, som automatiskt 
inträffar när projekt behandlas mellan olika sektioner.  
 
De kompetenser som idag nyttjas är bland annat Banverket Norra Banregionens 
anställda, ledarskap, beställarkompetens, teknisk kompetens och upphandling i form av 
LOU, Lagen om offentlig upphandling. Nya roller och nya uppgifter, högre krav på 
effektivitet och minskade anslag ställer allt högre krav på effektiviteten. Detta innebär 
ett ökat behov av kompetensutveckling av personalen, rekrytering av nya kompetenser, 
men tyvärr även en övertalighet inom vissa personalkategorier. Här har Banverket 
Norra Banregionen motsvarande problem som andra företag, myndigheter och 
organisationer har i dagens samhälle.  
 

5.1.2 Internt kvalitetsarbete 
 
I Banverkets nya fastställda kvalitetspolicy, som trädde i kraft den 2002-03-01 har 
generaldirektören beslutat att Banverket samt verkets enheter skall eftersträva att 
systemet för ledning och styrning skall vara certifierbart mot SS-EN ISO 14001 och SS 
EN ISO 9001, bilaga 3. Kvalitetspolicyn anger att Banverket skall vara en 
kundorienterad och effektiv organisation som tar ett aktivt ansvar för järnvägssektorns 
utveckling. Detta gäller såväl i banhållning, trafikstyrning och uppdragsverksamhet som 
i övriga uppgifter. Systemet för ledning och styrning skall vara integrerat, enhetligt och 
certifierbart mot de standarder som verkets ledning bestämmer. Den dokumentation 
som ingår i systemet skall vara verksamhetsorienterad och användarvänlig.  
 
Vid upphandling och förfrågan sker idag den generella interna styrningen genom ett så 
kallat förfrågningsunderlag, FU2000 och projekt styrs i huvudsak med hjälp av 
kvalitetshandbok BRNH 509:100. Banverket Norra Banregionen kommer att 
introducera nytt ledningssystem under våren 2002. Detta kommer successivt att 
implementeras i organisationen.  
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5.2 Nulägesanalys 
 
Nedan redovisas vad som framkom ur intervjuerna med medarbetarna vid Banverket 
Norra Banregionen. Till grund för intervjuerna har teorin utifrån hörnstenarna inom 
offensiv kvalitetsutveckling använts och för att läsaren skall få en bättre överblick av 
nulägesanalysen, se bilaga 4. 
   

5.2.1 Kundfokusering 
 
Nulägesanalysen visar att stort initiativ har tagits för att förbättra relationen med extern 
kund och verksamheten har idag ett öppnare och bättre samarbete med andra aktörer 
än tidigare. Det framgår ur intervjuerna att verksamheten har brister gällande intern 
kundfokusering och medarbetarna har även en otydlig syn beträffande begreppet intern 
respektive extern kund. Den interna kunden har inte identifierats i tillräcklig 
omfattning som den externa kunden. Enligt teorikapitel 3.2.1 är det viktigt att 
tillfredsställa den interna kunden för att även kunna tillfredsställa den externa kunden.  
 
Intervjuerna visar att det fortfarande finns revirsuppdelning och eliminering av detta är 
ett måste för att nå bättre kommunikation mellan medarbetarna. Även här spelar den 
interna kundtillfredsställelsen en viktig roll och det verkar som att ett homogent 
tänkande bland medarbetarna saknas. Dessutom saknas det systematiska och 
strukturerade metoder för att arbeta med just kundtillfredsställelse. Idag utför Banverket 
Norra Banregionen ingen effektiv mätning av vare kundtillfredsställelse.  
 
Verksamheten har idag en stark fokusering på produktionskvalitet och diskussionerna 
som förs för att förbättra produktkvaliteten är mer inriktade på att lösa tekniska 
problem. För att förbättra produktionskvaliteten bör fokus istället koncentreras till de 
interna medarbetarna, där diskussion gällande relationsproblem och engagemang bland 
medarbetarna borde genomföras.  
 

5.2.2 Allas medverkan 
 
Det interna engagemanget är bra fastän medarbetarna nyligen har utsatts för en 
omvälvande omorganisation. Syftet med omorganisationen var att verksamheten skulle 
tillvarata och utveckla medarbetarnas engagemang och kompetens. Detta skall även 
gynna den interna samverkan samt även bidraga till delaktighet, bra beslutsunderlag och 
en stimulerande arbetsmiljö.  
 
Nulägesanalysen visar att kvalitetsutveckling inte har prioriterats i tillräcklig omfattning 
och förbättringar borde göras för att allas medverkan verkligen skall genomsyra 
verksamheten. För att medarbetarna skall känna delaktighet måste gällande 
verksamhetsmål bli mer tydligare. Delaktighet och engagemang åstadkoms idag genom 
delegering av ansvar samt av befogenheter. Detta anser medarbetarna att de har tillgivits 
i rätt omfattning och exempelvis ansvarar varje enskild medarbetare i sektionerna för 
att brister undviks genom egna eller färdigställda checklistor.  
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Det framgår att möten genomförs och information ges kontinuerligt men dock inte 
tillräckligt. Återkoppling sker via så kallade veckomöten och månadsmöten där 
verksamhetens resultat presenteras och diskuteras. Medarbetarna anser att de inte 
känner till enkla verktyg för ett systematiskt förbättringsarbete. En metod att nå allas 
delaktighet är att ge utbildning inom offensiv kvalitetsutveckling.  
 
Kompetensutvecklingen är hög inom verksamheten men när det nu har genomförts en 
omorganisation kan det upplevas som oklart var utbildningsresurserna skall satsas då 
utbildning behövs inom flera områden.  
 
Överlag ges det bra möjligheter till både kompetensutveckling och utbildning och inga 
begränsningar råder för den enskilde att vidareutveckla sig men frågan är om det alltid 
är befogat. Det bästa alternativet är att rätt resurs läggs till rätt ändamål, vilket i 
slutändan även gynnar effektiviteten för det interna kvalitetsarbetet.  
 

5.2.3 Skapa en helhetsbild 
 
Nulägesanalysen visar att det saknas en genomtänkt och homogen strategi kring 
kvalitetsfrågor och många nystartade projekt förefaller att pågå samtidigt, exempelvis 
processkartläggning och omstrukturering av nya tjänster. Det är olämpligt att satsa 
resurser och energi på alla aktiviteter samtidigt och vissa av dem borde prioriteras, 
vilken prioriteringsordning som bör gälla och hur värderingarna skall implementeras 
bör den regionala ledningen avgöra och ansvara för. Med tanke på den relativt nya 
starten med ny organisation lär många oklarheter falla på plats längre fram under året. 
Medarbetarna skall med den nya processläggningen arbeta tvärfunktionellt och på så 
sätt skall det ges möjligheter till att erhålla en bättre helhetssyn på verksamheten.  
 
Nulägesanalysen visar att det tidigare inte har funnits någon strategi för lokala 
aktiviteter för kvalitetsutveckling och därför har det varit svårt att alltid se helhetsbilden 
av nyttan till arbetet för kvalitetsutveckling. Tvärfunktionella grupper är bra för 
medarbetarna och vikten av samordning för att få en helhetsbild poängteras i 
teorikapitlet 3.2.3. Det har även visat sig att kommunikationen mellan sektionerna inte 
alltid fungerar som den skall, vilket gör att Banverket Region Norr borde fokusera mer 
på relationskvalitet, enligt teorikapitel 3.1.2.  
 

5.2.4 Ständiga förbättringar 
 
Intervjuerna visar att verksamheten ofta arbetar med att kontrollera bort fel än att 
förebygga fel och det finns en önskan bland medarbetarna att frångå detta arbetssätt. 
Vidare framgår att det under projektens gång oftast arbetas det med akuta åtgärder 
istället för att arbeta med ständiga förbättringar. Verksamheten borde tillämpa 
problemlösningsmetoder som är enkla och systematiska och som samtidigt involverar 
flera medarbetares kompetens. En orsak till att det ofta arbetas med akuta åtgärder är 
tidsfaktorn, vilket medför att mycket arbete genomförs under hög tidspress. 
Nulägesanalysen visar att arbetsbelastningen uppfattas för hög bland medarbetarna.  
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Banverket Norra Banregionen arbetar idag årsvis beträffande både tid och budget. Det 
pågår utredningar om att verksamhetsplaneringen skall ändras från ett år till tre år, 
vilket kan på sikt även gynna det interna kvalitetsarbetet. Exempel på hur tid och 
budget går före arbetet för ständiga förbättringar är enligt medarbetarna den interna 
erfarenhetsåterföringen som endast genomföras sporadiskt.  
 
Nulägesanalysen visar att medarbetarna har svårt att alltid känna tillräcklig entusiasm 
och engagemang för ständigt nya projekt samtidigt som de dagliga aktiviteterna tar tid 
och energi. En bra balansgång bör hittas som inte hindrar kvalitetsutvecklingen trots att 
de dagliga aktiviteterna måste skötas. Ansvaret att finna denna balansgång ligger på den 
regionala ledningen. 
 
Verksamheten genomför oftast efter varje avslutat projekt ett uppföljningsmöte och det 
finns en intern rutin som anger att erfarenhetsåterföring skall ske efter varje projekt. 
Detta skall görs genom att entreprenör och projektör kallas till ett gemensamt möte för 
genomgång av entreprenadens avvikelser och orsaker till avvikelserna. Dessutom 
upprättas dokumentet ”projektavslut”, som skall redogöra för projektets genomförande. 
I intervjuerna framgår att denna rutin inte alltid genomförs i tillräcklig omfattning. 
 

5.2.5 Arbeta med processer 
 
Vikten av ett processorienterat synsätt har nått Banverket Norra Banregionen på så sätt 
att den regionala ledningen har initierat en processkartläggning av verksamhetens 
samtliga sektioner. Dessutom har ett organisationsschema upprättats som beskriver 
verksamhetens aktiviteter och syftet är att detta arbete skall ske på ett systematiskt sätt 
med sikte på förnyelse och ständiga förbättringar. Processynen har ännu inte hunnit bli 
tillräckligt förankrad och detta visas bland annat genom att medarbetarna fortfarande 
tänker i termer om ”vi-och-dem”. Här måste den regionala ledningen vidta åtgärder 
där man verkligen visar på att en homogen grupp eftersträvas.  
 
Trots att nulägesanalysen visar att processynen ännu inte är inarbetad i verksamheten 
tycks man ha kommit en bra bit på väg. Banverket Norra Banregionen är ett bra 
exempel på lokalt initiativ för kvalitetsutveckling och försök med processorientering är 
ett eget initiativ. Processkartläggning som initierats av ledningen startades 2001 och är 
just nu i full gång. Medarbetarna antydde i intervjuerna att processkartläggningen inte 
ännu har samordnats i tillräcklig omfattning och risk finns att detta i framtiden resultera 
i att delprocesser inte kommer att byggas upp på samma sätt inom alla sektioner. 
 

5.2.6 Faktabaserade beslut 
 
Det finns exempel på hur verksamheten arbetar med att basera beslut på fakta. Ett 
exempel på faktabaserde beslut är det arbete som genomförs för att få bättre öppenhet 
gentemot externa kunder. Verksamheten har de sista åren arbetat intensivt med detta 
och idag finns det inte lika tydliga gränsdragningar att Banverket Norra Banregionen är 
en statlig myndighet.  
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Tidigare har en stor del av dokumentationen arkiverats i pärmar men idag uppmuntras 
datatekniken flitigt. Det saknas lätthanterliga verktyg och strukturerade arbetsmetoder 
inom datatekniken för att skapa bättre överblick och säkra den interna kvaliteten. I 
intervjuerna framgår att medarbetarna är nöjda med kvalitetskrav som rör 
förfrågningsunderlagen och idag verkar FU2000 som ett internt kvalitetsverktyg.  
 
Nulägesanalysen visar att medarbetarna inte använder några direkta förbättringsverktyg 
och det saknas även den kunskap som krävs för gällande verktyg. Det bör påpekas att 
verksamheten har egna interna verktyg för att genomföra förbättringar och 
medarbetarna inom verksamheten arbetar med PDCA-cykeln (se figur 8 sid. 19), utan 
att de själva vet om det. Vid fel eller brister diskuteras och lokaliseras orsaker och 
därefter vidtas åtgärder och förbättringsförslag. Sedan kan det dröja olika länge innan 
förslagen genomförs. Här borde PDCA-cykeln lyftas fram och teori kring detta enkla 
förbättringsverktyg borde även spridas bland berörda medarbetare.  
 
Verksamheten har tidigare arbetat mot USK, Utmärkelsen Svensk Kvalitet, men detta 
arbete har lagts på is. Nu är tanken att ett nytt ledningssystem skall implementeras och 
att Banverket Norra Banregionen därmed skall kunna erhålla bättre kvalitetssäkring och 
på sikt även ett effektivare internt kvalitetsarbete. 
 

5.2.7 Ledningens engagemang 
 
Ledningens engagemang på regional nivå avspeglar sig i initieringen av 
processkartläggningen för verksamheten. Det framgår att medarbetarna har svårt att 
alltid känna entusiasm och engagemang eftersom arbetet kring omorganisationen har 
tagit mycket tid och energi. Detta kan tyda på att tillräckliga medel och stöd inte har 
givits, vilket måste vara en självklarhet om effektivare internt kvalitetsarbete skall nås. 
Trots detta finns det ett tydligt intresse bland de intervjuade medarbetarna kring interna 
kvalitetsfrågor.  
 
Banverket Norra Banregionen vill bli bättre, men det bör poängteras att balans bör 
råda så att kvalitetsutvecklingen verkligen blir implementerad i det verkliga och dagliga 
arbetet. Det framgår i intervjuerna att det finns brister i strategin för att förbättra den 
interna kvaliteten i verksamheten. Orsaken är att den övergripande strukturen har 
ändrats flera gånger, vilket har visat att det hela har dragit ut på tiden.  
 
Banverket Norra Banregionen upplevs som en mycket självständig regionsenhet men 
ur intervjuerna med medarbetarna framkom att Banverkets ledning ger den regionala 
enheten för knapphändiga riktlinjer till att stödja och styra den regionala verksamheten. 
Banverkets ledning borde bryta ner fastställda mål och visioner till tydligare mål och 
visioner på regional nivå. Ett förslag från medarbetarna var att Banverkets ledning i 
samarbete med den regionala ledningen skall arbeta fram en regional kvalitetspolicy. 
Det är Banverkets ledning som skall formulera tydliga mål och strategier. Banverket har 
idag en relativt tydlig kvalitetspolicy, men den kan förbättras. 
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6 Är-läge / Vägverket Region Norr 
 
I detta kapitel ges en är-lägesbeskrivning av Vägverket Region Norr:s verksamhet som är kopplad 
till de teorier som beskrivs i kapitel 3 och 4. Nulägesanalysen beskriver verksamheten utifrån 
intervjuer med organisationens medarbetare och diskussion förs även utifrån hörnstenarna inom 
offensiv kvalitetsutveckling, figur 7. 
 

6.1 Bakgrund och verksamhet av Vägverket 
 
Vägverket är en förvaltningsmyndighet med huvuduppgift att svara för planering och 
väghållning av det statliga vägnätet i Sverige. Dessutom skall Vägverket ansvara för det 
samlade trafiksäkerhetsarbetet samt främja för ett miljöanpassat trafiksystem och en 
miljöanpassad fordonsteknik. Vägverkets verksamhet styrs av riksdag och regering med 
trafikpolitiska mål och med olika typer av åtgärder skall Vägverket åstadkomma effekter 
i vägtransportsystemet, som bidrar till att nå målen. Målen innebär, ”att erbjuda 
medborgare och näringsliv i landets olika delar en tillfredsställande, säker och miljövänlig 
trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad”.  
 
Riksdagen har givit Vägverket i uppdrag att sköta de statliga allmänna vägarna och ett 
övergripande sektoransvar för vägtrafiken inom områdena trafiksäkerhet, miljö, 
kollektivtrafik samt handikappfrågor. 
 
Vägverkets styrelse består av ledamöter som är förordade av regeringen och ansvarar för 
myndighetens verksamhet. Generaldirektören är, under styrelsen chef för Vägverket, 
och som ansvarar och leder den löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och 
riktlinjer. Idag är Vägverket uppdelat i sju regioner, fyra resultatenheter samt ett 
huvudkontor. Huvudkontoret ligger i Borlänge och därifrån ges förutsättningar till att 
genomföra det som krävs för att nå målen.  
 
Vägverket med gällande sektoransvar för hela vägtransportsystemet skall vara stödjande 
i förhållande till övriga berörda parter. Med detta menas bland annat att Vägverket skall 
verka för tillgänglighet, hög transportkvalitet, säker trafik, god miljö och en positiv 
regional utveckling. Övergripande mål för Vägverket som organisation är följande: 
 
 

• Vägverket ska verka för att åstadkomma ett effektivt och miljöanpassat 
vägtransportsystem som uppfyller högt ställda krav på trafiksäkerhet med hänsyn 
tagen till tillgänglighet och regional balans. 

 

• Vägverket ska verka för att ingen ska dödas eller skadas allvarligt inom 
vägtransportsystemet och att vägtransportsystemets utformning och funktion anpassas 
till de krav som följer av detta. 

  
• Vägverket ska fortlöpande minska miljöpåverkan, intrång och barriäreffekter av 

väghållning.  
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6.1.1 Vägverket Region Norr 
 
Vägverket Region Norr leds av en Regionchef och huvuduppgifterna är att ta del av 
sektorsansvaret för vägtransportsystemet i norra delen av Sverige. Dessutom skall 
verksamheten ansvara för viss myndighetsutövning och för väghållningen på de statliga 
vägarna. Organisation har idag blivit effektivare på grund av sparkrav från regerings 
håll, vilket har lett till att personalen har reducerats och man har även blivit tvungen till 
att prioritera bland planerade projekt och bland underhållsverksamheten.  
 
Arbetsgången vid nya projekt är oftast först en idéstudie, som sedan övergår till en 
förstudie där relevansen i idéstudien belyses. Frågan är hur bra den interna 
verksamheten är på att överbrygga kunskaperna mellan dessa delar, det vill säga mellan 
idéstudie och förstudie. Vägverket Region Norr vill öka effektiviteten och minska 
kompetensbortfallet, som automatiskt inträffar när projekt behandlas mellan olika 
avdelningar. Idag nyttjas kompetenser som medarbetarna, beställarkompetens, teknisk 
kompetens och upphandling i form av LOU. Nya roller, högre krav på effektivitet 
samt minskade anslag ställer högre krav på effektiviteten. Detta innebär ett ökat behov 
av kompetensutveckling av medarbetarna, rekrytering av kompetenser, men tyvärr 
även till en övertalighet av vissa personalkategorier. Här har Vägverket Region Norr 
motsvarande problem som många andra företag har i dagens samhälle.  
 

6.1.2 Internt kvalitetsarbete 
 
Det finns en rad fastställda publikationer och stödjande dokument som medarbetarna 
skall använda. En av dessa är Allmänna tekniska beskrivningar, ATB VÄG 2002 som 
började gälla 2002-01-01 och innehåller Vägverkets krav på vägkonstruktion. Denna 
används i huvudsak som underlag vid upphandling av produktion av nya vägar. Det 
finns en rad andra olika publikationer som är till för att säkra kvaliteten från idéstadiet 
till färdig produkt. För vidare information angående dessa hänvisas till Vägverkets 
hemsida på nätet och adressen finns angiven under referenser sist i rapporten. 
 
Vägverket Region Norr har en kvalitetspolicy vars syfte är att lägga grunden för hur 
verksamheten genom fortlöpande förbättringsarbete skall öka den totala kvaliteten i det 
samlade arbetet. Denna policy trädde i kraft 1998-10-26 och anger att Vägverket skall i 
samverkan med andra myndigheter, företag och intressenter på bästa sätt tillgodose 
medborgarnas och uppdragsgivarnas behov och förväntningar, bilaga 5. Vidare anges 
att kvalitetsarbetet skall bedrivas som en integrerad del i verksamheten och till hjälp 
delges en rad olika förhållningssätt. Verksamheten tillämpar rutiner som baseras på delar 
i SS-EN-ISO 9001 samt kompletterade delar av kraven i SS-EN-ISO 14001.  
 
För att styra kvalitetsarbetet används idag kvalitetshandbok A och B. Kvalitetshandbok 
A gäller för regionen och medan kvalitetshandbok B gäller för respektive avdelning 
inom regionen. Kvalitetshandböckerna innehåller många delar som skall genomarbetas 
vilket gör att ställtiderna kan bli väldigt långa. Dessutom är dessa handböcker sällan 
uppdaterade vilket har lett till att det nu pågår ett stort omarbetningsprojekt vars syfte 
är att integrera kvalitet, miljö samt arbetsmiljö gemensamt i ett enda ledningssystem.  
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Detta arbete startades i hösten 2001 och beräknas vara färdigt 2004 och syftet med det 
nya ledningssystemet är att genomföra det gemensamt med stort deltagande bland alla 
medarbetarna. Ledningssystemet skall i efterhand implementeras i arbetsaktiviteterna 
och målet är att verksamheten skall uppnå certifieringsbarhet, vilket betyder att 
Vägverket Region Norr inte skall låta sig certifieras.  
 
Listan på alla styrande, tvingande och stödjande dokument kan göras oändligt lång. 
Men frågan är om det interna kvalitetsarbetet är effektivt med alla dessa restriktioner 
samt om medarbetarna är medvetna vad som egentligen erbjuds. För något år sedan 
genomförde Vägverket Region Norr, en självutvärdering med hänseende till USK, 
Utmärkelsen Svensk Kvalitet, som baserades på gemensamma värderingar och strukturer. 
Detta för att få någon indikation på hur ”bra” Vägverket Region Norr var i jämförelse 
med andra verksamheter och företag i övriga Sverige. Arbetet har legat på is ett tag 
men är i gång igen och målet är att erhålla ännu bättre struktur samt helhet gällande 
kvalitet både internt och externt, alltså stävan efter totalkvalitet.  
 

6.2 Nulägesanalys  
 
Nedan redovisas vad som framkom ur intervjuerna med medarbetarna vid Vägverket 
Region Norr. Till grund för intervjuerna har teorin utifrån hörnstenarna inom offensiv 
kvalitetsutveckling använts och för att läsaren skall få en bättre överblick av 
nulägesanalysen, se bilaga 6. 
 

6.2.1 Kundfokusering 
 
I nulägesanalysen framgår att verksamheten har bristande kundfokusering, men det 
finns lovvärda initiativ till framtida förbättringar. Med bristande kundfokusering menas 
att verksamhetens medarbetare uppfattas ha otydlig syn beträffande den externa 
respektive interna kunden. Den interna kunden och dess behov har inte identifierats i 
tillräcklig omfattning som den externa kunden har gjorts. Troligtvis kommer en 
förbättring att ske eftersom den regionala ledningen har tillsatt en ytterligare tjänst 
inom verksamheten som regional kvalitetssamordnare. Den ena tjänsten skall behandla 
externa kvalitetsfrågor och den andra tjänsten skall i huvudsak behandla interna 
kvalitetsfrågor. 
 
I intervjuerna framgår att Vägverket Region Norr har bra samarbete med externa 
kunder. Ett exempel på detta är hur verksamheten försöker tillgodose kundens behov 
vid upphandling och snabba reaktioner om någonting oväntat inträffar. Under 
produktion utses internt en projektledare som representerar verksamhetens intresse för 
den aktuella entreprenaden och på projektledaren ställs höga krav på kompetens. Ett 
slutmöte genomförs när entreprenaden är slutförd där Vägverket Region Norr:s 
projektledare träffar alla inblandade och diskuterar vad som gått bra respektive dåligt.  
 
Arbetet gällande externt kvalitetsarbete under produktion har verksamheten kommit 
långt, men det går att förbättras. 
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Verksamheten uppfattas ha en stark fokusering på produktionskvalitet och exempel är 
de diskussioner som förs för att förbättra produktkvaliteten som mer är inriktad på att 
lösa tekniska problem. För att på sikt kunna förbättra produktionskvaliteten måste 
fokusering även koncentreras på medarbetarna, där diskussion kring relationsproblem 
och engagemang borde genomföras. Idag finns det bra kompetensutveckling och 
utbildningsmöjligheter och i överlag råder inga som helst begränsningar för den 
enskilde att vidareutveckla sig men frågan är om det alltid är befogat. Det bästa är att 
rätt resurs läggs till rätt ändamål vilket i slutändan även gynnar effektiviteten för det 
interna kvalitetsarbetet.  
 
Nulägesanalysen visar att det fortfarande finns tendens till revirsuppdelning och här 
spelar den interna kundtillfredsställelsen en viktig roll. Det saknas ett homogent 
tänkande bland medarbetarna och dessutom saknas det systematiska och strukturerade 
metoder för att undersöka hur kundtillfredsställelsen är, både internt och externt.  
 

6.2.2 Allas medverkan 
 
Kvalitetsarbetet bör engagera alla på något sätt och exempelvis måste varje medarbetare 
ansvara för att korrekt dokumentation genomförs. Nulägesanalysen visar att 
kvalitetsutveckling inte har prioriterats tillräcklig omfattning. Här bör förbättringar 
genomföras och det är av största vikt att den regionala ledningen visar engagemang för 
kvalitetsfrågor för att lyckas med kvalitetssatsningen. För att nå allas delaktighet måste 
medarbetarna känna till nödvändiga kvalitetsmål samt att medel ges till berörda för att 
kunna uppnå dessa. Delaktighet och engagemang åstadkoms genom delegering av 
ansvar och av befogenheter. Medarbetarna ansvarar för att brister undviks genom egna 
eller färdigställda checklistor.  
 
I intervjuerna med medarbetarna framgick att Vägverkets ledning inte tycks förstå 
målen för den regionala verksamheten. Det kan även skönja en viss oro bland 
medarbetarna att ledningen inte alltid ser sin roll att driva det interna kvalitetsarbetet 
vidare. Kvalitetsledning är en ledningsfråga och delaktigheten skulle behöva ökas. En 
metod att nå allas delaktighet kan vara att utbilda inom offensiv kvalitetsutveckling och 
som på sikt även kan hjälpa att nå ett effektivare internt kvalitetsarbete.  
 

6.2.3 Skapa en helhetsbild 
 
Många nystartade projekt pågår och har pågått inom verksamheten en längre tid och 
ett exempel på detta är USK, Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Det är orealistiskt att satsa 
resurser på alla aktiviteter samtidigt och den regionala ledningen bör avgöra för vilken 
prioriteringsordning som bör gälla. Den regionala ledningen visar exempel på bra 
initiativ för kvalitetsutveckling men intervjuerna visar dock att verksamhetens krav 
ibland kan upplevas som otydliga och diffusa. Trots allt anses medarbetarna ha goda 
förutsättningar i framtiden att få en helhetssyn i förhållande till sitt eget arbete, om 
ledningen inom Vägverket utvecklar rimliga riktlinjer och visioner. Idag arbetas det 
intensivt på regional nivå för att nå en gemensam syn på verksamheten.  
 



 
Kapitel 6, Empirisk undersökning 

 40

 
 
Nulägesanalysen påvisar att det inte finns någon direkt uttalad strategi för lokala 
aktiviteter för kvalitetsutveckling, därför kan det vara oklart för medarbetarna i 
verksamheten att se helhetsbilden samt nyttan av arbetet med kvalitetsutveckling. 
Vikten av samordning av detta poängteras i teorikapitlet 3.2.3 och tvärfunktionella 
grupper är ett bra arbetssätt för medarbetare att få en helhetssyn på verksamheten.  
 

6.2.4 Ständiga förbättringar 
 
I dag arbetas det ofta med att kontrollera bort fel än att förebygga fel. Det uttrycks en 
stark vilja att frångå detta arbetssätt och istället satsa energi på att förebygga brister redan 
i planeringsfasen och under projekteringen. Det efterfrågas även enklare och effektivare 
kontroller under produktion, vilket är en nödvändighet för att kunna bevara samt 
förbättra kvaliteten på den färdiga produkten. Ur intervjuerna framgår att medarbetarna 
uppfattar att många problem som uppstår går relativt lätt att åtgärda. Det faktum att de 
är duktiga på att hitta lösningar till akuta problem kan eventuellt bidra till att vissa 
medarbetare inte full ut ser behovet att förebygga fel. Vägverket Region Norr borde 
tillämpa problemlösningsmetoder som är enkla och systematiska och som samtidigt 
involverar flera medarbetares kompetens.  
 
Medarbetare arbetar idag under stor tidspress och erfarenhetsåterföring genomförs inte 
alltid. Nulägesanalysen visar att detta dels beror på att det är tidskrävande att bearbeta 
informationen samt att arbetsbelastningen uppfattas vara för hög bland medarbetarna.  
 
Det arbetas idag årsvis beträffande tid och budget, vilket lätt kan innebära brister och 
fel. Om verksamhetsplaneringen ändras från ett år till tre år kommer det interna 
kvalitetsarbetet kunna bli avsevärt effektivare och även enligt medarbetarna den interna 
erfarenhetsåterföringen. I framtiden är idén att verksamheten skall driva ett projekt om 
erfarenhetsåterföring i samarbete med arbetet kring ledningssystemet. Syftet är att få 
hela hjulet att rulla och skapa ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera och 
dokumentera erfarenhetsåterföringen. Det framgår dock att vissa medarbetare har svårt 
att alltid känna entusiasm och engagemang för ständigt nya projekt samtidigt som de 
dagliga aktiviteterna tar tid och energi. Det handlar om att hitta en bra balansgång som 
inte hindrar kvalitetsutvecklingen trots att de dagliga aktiviteterna måste skötas.  
 

6.2.5 Arbeta med processer 
 
Vikten av ett processorienterat synsätt har inte nått Vägverket Region Norr men 
ledningen har ändå ett bra och överskådligt organisationsschema med en beskrivning av 
verksamhetens aktiviteter.  
 
Intervjuerna visar att det fortfarande finns ”vi-och-dem” attityd, vilket även kan prägla 
medarbetarnas interna kvalitetsarbete. I en verksamhet med inarbetad processyn är 
medarbetarna medvetna om vad en intern kund är och arbetar aktivt för att 
tillfredsställa denna. Ur intervjuerna framgår att inte alla medarbetare vet vad begreppet 
intern kund innebär. 
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6.2.6 Faktabaserade beslut 
 
Det finns bara fåtal exempel på hur verksamheten baserar beslut på fakta. Ett exempel 
är dock det arbete som genomförs för att få bättre öppenhet gentemot externa kunder 
såsom samhällets medborgare. Vid nya planerade projekt insamlas information genom 
gemensamma informationsträffar där alla parter ges chans till yttring. Vägverket Region 
Norr visar en bra öppenhet mot samhällets medborgare även om verksamheten är en 
statlig myndighet. 
 
Ur intervjuerna framgår att verksamheten inte använder sig av några direkta 
förbättringsverktyg. Medarbetarna anser själva att de inte har den kunskap som krävs 
för att använda gällande verktyg. Vägverket Region Norr har dock egna interna 
verktyg för att genomföra förbättringar. Ett exempel på detta är en databas, från våren 
2000, som används för att på ett systematiskt sätt insamla synpunkter från trafikanter 
och andra intressenter. Den insamlade informationen analyseras för att kunna se 
tendenser samt annan utveckling som kan utgöra underlag för regionens planering på 
både kort och lång sikt. En annan positiv effekt av databasen är att externa kunder som 
kontaktar Vägverket inte ska behöva kopplas runt. I stället kan medarbetarna enkelt 
genom databasen vidarebefordra ärendet till rätt handläggare, som kan ringa upp.  
 

6.2.7 Ledningens engagemang 
 
Det åligger högsta ledningens ansvar att formulera visioner och ta fram strategier och 
om detta inte genomförs ges en mycket begränsad effekt. Verksamhetens riktlinjer för 
att skapa kvalitet skall vara tydligt formulerade och väl nedskrivna i en kvalitetspolicy. 
Vägverket har en tydlig och vägvisande kvalitetspolicy, men den kan förbättras.  
 
På regionalnivå arbetas det entusiastiskt med kvalitetsfrågor och det finns ett tydligt 
intresse för kvalitetsfrågor. Vägverket Region Norr vill bli bättre och det är viktigt att 
kvalitetsutvecklingen verkligen blir implementerad i det dagliga arbetet. I intervjuerna 
framgår att det finns brister i strategin för att förbättra den interna kvaliteten i 
verksamheten. Orsaken kan vara att den övergripande strukturen inte är tillräcklig 
förankrad bland medarbetarna samt att erfarenhetsåterföring fortfarande är ett stående 
problem. Den äldre generationen innehar stor kunskap som är svår att överföra till den 
yngre generationen på ett smidigt tillvägagångssätt. 
 
Vägverket Region Norr upplevs som en mycket självständig regionsenhet. Vid 
intervjuerna framkom att Vägverkets ledning inte ger den regionala enheten tillräckliga 
riktlinjer för att styra den regionala verksamheten mot gemensamma mål och visioner. 
Dessa mål och visioner borde brytas ner till tydligare mål och visioner på regional nivå. 
Ett förslag från medarbetarna var att Vägverkets ledning i samarbete med den regionala 
ledningen skall arbeta fram en regional kvalitetspolicy.  
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7 Är-läge / Enkätanalys 
 
I detta kapitel behandlas enkätstudien som har genomförts vid både Banverket Norra 
Banregionen och vid Vägverket Region Norr. Kapitlet inleds med en kort beskrivning över 
tillvägagångssätt och urval som har legat till grund för undersökningen. Enkätanalysen gör en 
översiktlig bedömning av positiva områden och vad som kan förbättras och utvecklas vidare inom 
organisationerna. 
 
 
För att erhålla svar på examensarbetets frågeställningar, kapitel 1.2, har en enkätstudie 
genomförts bland ca 110 stycken medarbetare vid både Banverket Norra Banregionen 
och Vägverket Region Norr. Enkätstudien genomfördes från mars till maj månad 2002 
och för att erhålla bra svarsfrekvens skickades även ett påminnelsebrev med hjälp av en 
kontaktperson vid verksamheterna.  
 
Urvalskriteriet för att erhålla enkäten var att medarbetaren dagligen kom i kontakt med 
kvalitetsfrågor. Enkätstudien har behandlats helt anonymt, utan namn och anknytning 
till en speciell avdelning eller befattning. Syftet med enkätstudien var att undersöka 
verksamheternas interna kvalitetsarbete med hänsyn till offensiv kvalitetsutveckling.  
 
I en enkätstudie är det viktigt att påståendena uppfattas och besvaras på ett riktigt sätt 
och för att säkra detta har påståendena formulerats utifrån existerande teorier. 
Reliabiliteten har säkrats tack vare att svarsalternativen har varit bundna och 
ansträngningar gjorts för att formulera påståenden så lättförståeligt som möjligt.  
 
Innan enkäterna delades ut fick en kontaktperson vid vardera verksamheten ge 
kommentarer samt komplettera med påståenden som ansågs vara av intresse. Det är 
viktigt att påståenden utformas och formuleras i samtycke med kontaktperson eftersom 
båda parter blir nöjda och bättre chans ges till svarsfrekvensen. En annan anledning till 
varför det är bättre att ta hjälp av en kontaktperson är att dessa har mer kännedom om 
hur klimatet för tillfälligt är bland medarbetarna. Idag drabbas många verksamheter av 
flertalet enkätundersökningar, vilket gör att de berörda lätt avstår att svara på grund av 
tidsbrist eller prioriterar annat.  
 

7.1 Banverket Norra Banregionen 
 
Denna enkät består av ett visst antal påståenden, se bilaga 7, där offensiv 
kvalitetsutveckling har blandats med bland annat kundrelaterade påståenden. 
Svarsalternativen utgör; instämmer absolut inte, instämmer knappast, instämmer i stort sett 
samt instämmer helt och hållet. Den slutliga svarsfrekvensen var 51%, vilket anses vara bra, 
speciellt med tanke på antalet undersökningar som belastat medarbetarna den sista 
tiden.  
 
Verksamheten har genomgått en omvälvande omorganisation där hela verksamheten 
har lagts om till processtyrning. Detta har medfört att många medarbetare har ändrade 
arbetsuppgifter men dessutom att även nya medarbetare har anställts.  
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Hela enkätstudien finns bifogad som bilaga 8:1 – 8:12 och kontinuerlig hänvisning sker 
under analysens gång i kommande kapitel. 
 

7.1.1 Positiva områden inom verksamheten 
 
Att betydelsen av kvalitet kommer att öka i framtiden är medarbetarna överens om där 
nästan alla instämde i påståendet, bilaga 8:1. Detta ger signaler om en positiv attityd till 
kvalitet och trots att verksamheten är i inledningsfasen av implementeringen av nya 
ledningssystem känner hälften av medarbetarna väl till detta arbete, bilaga 8:2. Denna 
svarsfrekvens kommer troligtvis att öka ju längre tid det går och om samma påstående 
hade ställs år 2003 hade det förhoppningsvis varit en svarsfrekvens på 100%. 
 
Fyra femtedelar av medarbetarna anser att verksamheten kan höja kvalitetskraven utan 
att andra aktörer i branschen samtidigt gör det, bilaga 8:5. Dessutom anser i stort sätt 
alla medarbetarna att det är ekonomiskt lönsamt för verksamheten att arbeta effektivt 
med kvalitetssystem, bilaga 8:6. Detta innebär att det finns goda förutsättningar för 
fortsatt arbete med de nya ledningssystemen samt att vidareutveckla det interna 
kvalitetsarbetet. Det mest glädjande resultatet ur enkätstudien var påståendet huruvida 
medarbetarna är positiva till att arbeta med ständiga förbättringar inom verksamheten 
där alla instämde, bilaga 8:8. Detta tyder på att det finns ett stort engagemang för att 
förbättra det interna kvalitetsarbetet och att nå högre effektivitet.  
 
Ett intressant resultat från enkätstudien är att de flesta anser att det finns en bra 
kommunikation mellan medarbetarna samt att det även finns bra kommunikation 
mellan sektionerna, bilaga 8:10 och 8:11. Detta resultat är bra men det stämmer inte i 
jämförelse med intervjuerna från kapitel 5. I intervjuerna framgick att det finns 
reviruppdelning och att detta bör elimineras för att nå bättre kommunikationskanaler. 
Trots det goda resultatet från enkätstudien finns det inget som talar emot att fortsätta 
arbetet med att förbättra kommunikationskanalerna i verksamheten.  
 

7.1.2 Förbättringsområden inom verksamheten 
 
Ur enkätstudien framgår att endast hälften av medarbetarna känner väl till Banverkets 
kvalitetspolicy, bilaga 8:1. Detta resultat påvisar att en förbättring måste genomföras av 
den regionala ledningen, eftersom alla bör känna till detta styrande dokument. Syftet 
med kvalitetspolicyn är ju att få riktlinjer för verksamhetens arbete för att nå 
Banverkets mål och visioner.  
 
Det framgår att endast majoriteten av medarbetarna upplever att Banverkets 
kvalitetsstyrning är väl förankrad i högsta ledningen, bilaga 8:2. Detta tolkas som ett 
förbättringsområde eftersom ledningens engagemang är en viktig del av interna 
kvalitetsarbetet. Banverkets ledning måste helhjärtat tro på att effektivt kvalitetsarbete 
kan förbättra verksamhetens resultat. Utan detta engagemang är det svårt att sprida 
entusiasm och på sikt kan detta leda till att den regionala verksamheten och dess 
sektioner drar åt olika håll samt att utvecklingen inte går framåt.  
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Det framgår att endast en femtedel av medarbetarna upplever att Banverkets 
kvalitetsstyrning är väl förankrad genom hela organisationen, bilaga 8:3. Detta är inte 
ett bra resultat med tanke på allas delaktighet. Det är svårt för den enskilde att 
självmant engagera sig om det inte finns en helhetssyn inom verksamheten och 
naturligtvis måste stöd och engagemang finnas till hands från ledningshåll. Förbättringar 
inom detta bör den regionala ledningen prioritera i framtiden.  
 
Enkätanalysen visar att två femtedelar av medarbetarna upplever att Banverkets ledning 
ställer kvalitetskrav som kan utvärderas, bilaga 8:3. Återigen saknas ledarperspektivet 
och enkätstudien visar även att en stor del anser att Banverkets ledning ger nya direktiv 
utan att visa på hur de skall införas i verksamheten, bilaga 8:4. Vidare framgår att endast 
hälften anser att det är tydligt vad kvalitet innebär för verksamheten, bilaga 8:5. Om 
verksamhetens medarbetare inte vet vad kvalitet innebär bör detta åtgärdas. Att 
identifiera innebörden av kvalitet är det första som bör klargöras innan verksamheten 
går vidare i sitt kvalitetsarbete.  
 
Enligt intervjuerna i kapitel 5 är kunden inte tillräckligt identifierad och detta visas 
även i enkätstudien, bilaga 8:6. Detta måste förbättras och förbättringsåtgärd kan vara 
information eller kommunikation. Samma förbättringsåtgärd kan genomföras kring 
kundtillfredsställelse där bara ett fåtal medarbetare anser att detta är tydligt identifierat i 
verksamheten, bilaga 8:7. Endast två femtedelar av medarbetarna anser att 
verksamheten utför en effektiv mätning av kundtillfredsställelse, bilaga 8:7. Graden av 
kundtillfredsställelse är det slutliga måttet på kvalitet och detta är kopplad till kundens 
behov och förväntningar både gällande den interna samt den externa kunden. 
Banverket Norra Banregionen bör hitta någon effektiv modell där information 
föreligger om huruvida kunden är nöjd eller inte.  
 
Ur enkätstudien framgår att medarbetarna inte känner sig delaktiga i organisationens 
arbete beträffande kvalitetsstyrning, bilaga 8:8. Anledningen till detta kan vara att det 
inte ges tillräckligt med chans till att vara delaktiga i organisationens arbete kring 
kvalitetsfrågor. Dessutom framgår det att nästan alla dagligen kommer i kontakt med 
kvalitetsfrågor, bilaga 8:9. Detta visar att medarbetarna måste vara delaktiga och aktivt 
få påverka beslut och delta i förbättringsarbetet. Ett oroväckande resultat är att drygt 
hälften av medarbetarna anser sig ha klart för sig hur dokumentationen skall ske för att 
uppfylla fastställda krav, bilaga 8:9. Ändå anser majoriteten av medarbetarna att det 
finns fastställda rutiner som underlättar deras dagliga arbete, bilaga 8:11. Troligtvis 
kommer detta att tydliggöras när nya ledningssystem skall börja nyttjas, eftersom de 
flesta av medarbetarna anser att kvalitetsstyrningsarbete inte uppfattas som en 
belastning, bilaga 8:10.  
 
I enkätstudien framgår det att en fjärdedel av medarbetarna anser att arbetet med 
kvalitetsstyrning upptar för mycket tid i förhållande till den nytta som det ger, bilaga 
8:12. Vid framtagningen av nya ledningssystem är det viktigt att verksamheten gör en 
klar bedömning av omfattningen på den dokumentation som erfordras, liksom hur 
dokumentationen skall genomföras. Slutligen visar enkätstudien att en tredjedel av 
medarbetarna upplever kvalitetsbrister i arbetet varje dag, bilaga 8:12. Detta resultat är 
inte bra men förhoppningsvis kommer det att förändras, efterhand som kommande 
ledningssystem kommer att implementeras.  
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7.1.3 Summering av enkätanalysen 
 
För att sammanfatta enkätanalysen ges en summering av både positiva områden och 
förbättringsområden för Banverket Norra Banregionen.  
 

Positiva områden 
  

√ Ett stort engagemang finns bland medarbetarna som uttrycker en önskan till att 
vilja ha effektivare internt kvalitetsarbete. 

 
√ Goda förutsättningar finns för framtidens arbete med ledningssystem samt 

vidareutveckling av det interna kvalitetsarbetet. 
  
√ Medarbetarna anser att det är ekonomiskt lönsamt för verksamheten att arbeta 

effektivt med kvalitetssystem. 
 

√ Medarbetarna är positiva till att arbeta med ständiga förbättringar.  
 

√ Medarbetarna har bra kommunikation med andra medarbetare samt med andra 
sektioner inom organisationen. 

 

Förbättringsområden 
 

√ Medarbetarna har bristande kännedom om Banverkets kvalitetspolicy.         
 

√ Medarbetarna upplever att kvalitetsstyrning inte är tillräckligt förankrad vare sig 
i högsta ledningen eller genom hela organisationen. 

 
√ Medarbetarna upplever att Banverkets ledning ställer kvalitetskrav som inte kan 

utvärderas, samt ger nya direktiv utan att visa på hur de skall införas i 
verksamheten inom organisationen. 

 
√ Medarbetarna anser att det inte är tydligt vad kvalitet innebär för verksamheten 

i Banverket Norra Banregionen.  
 

√ Kundtillfredsställelse och kunden är inte tillräckligt identifierad i 
verksamheten. 

 
√ Verksamheten utför inte en effektiv mätning av kundtillfredsställelse idag. 

 
√ Medarbetarna har en oklar bild av hur dokumentation skall ske för att fastställda 

krav skall uppfyllas. 
 

√ Medarbetarna upplever ofta kvalitetsbrister i deras arbete för verksamheten. 
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7.2 Vägverket Region Norr 
 
Även denna enkät består av påståenden, se bilaga 9, där offensiv kvalitetsutveckling har 
blandats med kundrelaterade påståenden. Önskemål från kontaktpersonen var att 
komplettera de bundna svarsalternativen med ytterligare ett, det vill säga vet ej. Vidare 
ansåg kontaktpersonen att antalet påståenden även behövdes minskas i jämförelse med 
Banverket Norra Banregionen, eftersom detta troligtvis skulle ge bättre svarsfrekvens. 
Anledningen till detta var att Vägverket Region Norr nyligen genomfört en rad olika 
enkätundersökningar. Även om påståendena är mindre i antal anses enkätanalysen ändå 
ge ett relevant resultat samt ett trovärdigt underlag för bedömning om det finns 
förbättringsområden inom verksamhetens tillämpning av kvalitetsarbete. Den totala 
erhållna svarsfrekvensen blev 49%, vilket anses vara godkänt, speciellt med tanke på 
antalet enkätundersökningar som har tilldelats medarbetarna den sista tiden.  
 
Hela enkätstudien finns bifogad som bilaga 10:1 – 10:8 och kontinuerlig hänvisning 
sker under analysens gång i kommande kapitel. 
 

7.2.1 Positiva områden inom verksamheten 
 
Att betydelsen av kvalitet kommer att öka i framtiden är de flesta överens om eftersom 
alla i stort sett instämde, se bilaga 10:1 och detta ger tecken på att det finns en positiv 
attityd bland medarbetarna. Ur enkätstudien framgår att hälften av medarbetarna 
känner väl till verksamhetens arbete med att bygga upp ett nytt ledningssystem, bilaga 
10:3. Trots detta låga resultat upplevs ingen oro och troligtvis kommer detta att 
klargöras i takt med att verksamheten börjar arbeta kontinuerligt utifrån det nya 
ledningssystemet. Ett glädjande resultat ur enkätstudien var påståendet huruvida 
medarbetarna är positiva till att arbeta med ständiga förbättringar, där alla medarbetarna 
instämde, bilaga 10:5. Detta tyder på att det finns goda förutsättningar för att arbetar 
vidare med det interna kvalitetsarbetet. 
 
Medarbetare anser att de har bra kommunikation med andra avdelningar, bilaga 10:6. 
Detta resultat är bra men det motsäger resultatet från intervjuerna i kapitel 6. I 
intervjuerna framgår att det fortfarande finns tendens till reviruppdelning och att 
eliminering bör genomföras för att nå bättre kommunikationskanaler. Enkätstudien 
motsäger intervjuerna, men trots resultatet från enkätstudien finns det inget som talar 
emot att arbeta vidare med att förbättra kommunikationskanalerna i verksamheten.  
 

7.2.2 Förbättringsområden inom verksamheten 
 
Enkätstudien påvisar att två tredjedelar av medarbetarna känner väl till Vägverkets 
kvalitetspolicy, bilaga 10:1. Detta kan förbättras så att alla känner till detta styrande 
dokument. Det framgår även att två tredjedelar av medarbetarna upplever att 
Vägverkets kvalitetspolicy är väl förankrad i högsta ledningen, bilaga 10:2. Resultatet 
tolkas ändå som ett förbättringsområde eftersom högsta ledningens engagemang är en 
viktig roll i det interna kvalitetsarbetet.  
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Enkätstudien visar att endast två femtedelar av medarbetarna upplever att Vägverkets 
kvalitetspolicy är väl förankrad genom hela organisationen, bilaga 10:2. Resultatet bör 
förbättras och som nämnts i kapitel 3.2.3 är det viktigt att det finns en helhetssyn 
genom hela verksamheten. Annars är risken att medarbetarna tenderar till att arbeta allt 
för individuellt.  
 
Ett långsiktigt systemtänkande är nödvändigt för att nå en verksamhet som genomsyras 
av kvalitetstänkande. Ur enkätstudien framgår att två tredjedelar av medarbetarna anser 
att det är tydligt vad kvalitet innebär för verksamheten, bilaga 10:3. Om inte 
medarbetarna vet vad kvalitet innebär bör detta åtgärdas och att identifiera detta är det 
första som måste klargöras innan verksamheten går vidare i sitt kvalitetsarbete. Målet 
bör sättas till 100%-ig kunskap om vad kvalitet innebär. 
 
Enligt enkätstudien anser inte alla av medarbetarna inom Vägverket Region Norr att 
kunden är tydligt identifierad, bilaga 10:4. Resultatet måste förbättras och åtgärder för 
detta kan ske i samband med verksamhetsträffar. Vidare framgår att två tredjedelar av 
medarbetarna anser att kriterier för att tillfredställa kundens behov är tydligt 
identifierade i verksamheten, bilaga 10:4. Detta bör förbättras och det är den regionala 
ledningens ansvar att tillgängliga kriterier finns för att hjälpa medarbetarna i sitt dagliga 
arbete. 
 
I enkätstudien framgår att drygt hälften av medarbetarna anser att verksamheten utför 
en effektiv mätning av kundtillfredsställelse, bilaga 10:5. Graden av kundtillfredsställelse 
är det slutliga måttet på kvalitet och förbättringar kring effektiv mätning av detta måste 
genomföras. Finns ingen relevant information huruvida kunden är nöjd eller inte kan 
inte medarbetarna veta hur kundnöjdheten ser ut.  
 
Idag anser mer än tre femtedelar av organisationens medarbetare att det finns fastställda 
rutiner inom verksamheten som underlättar det dagliga arbetet, bilaga 10:7. Troligtvis 
kommer detta resultat att förbättras ytterligare i och med det nya ledningssystemet och 
förhoppningsvis kommer även kvalitetsrutiner och verktyg att finnas tillgängliga för att 
nå ett lönsamt kvalitetsarbete. Ur enkätstudien framgår även att hela fyra femtedelar 
dagligen kommer i kontakt med kvalitetsfrågor, bilaga 10:6.  
 
Vidare framgår att tre fjärdedelar av medarbetarna i verksamheten anser att arbetet med 
kvalitetsstyrning inte upptar för mycket tid i förhållande till den nytta som det ger, 
bilaga 10:7. Detta resultat visar att det finns medarbetare inom Vägverket Region Norr 
som är tveksamma till det interna kvalitetsarbetets betydelse. Det nya ledningssystemet 
skall förhoppningsvis avhjälpa detta, men den regionala ledningen bör längre fram låta 
undersöka om det fortfarande finns medarbetare som anser att kvalitetsstyrning upptar 
för mycket tid i förhållande till den nytta som det ger.  
 
Avslutningsvis visar enkätstudien att endast en bråkdel av medarbetarna upplever 
kvalitetsbrister i verksamheten varje dag. En femtedel av medarbetarna upplever 
kvalitetsbrister varje vecka och drygt hälften upplever detta varje månad. Däremot 
upplever en femtedel av medarbetarna kvalitetsbrister varje år, bilaga 10:8. Detta 
påvisar att kvalitetssäkringen är hög inom verksamheten, men det hindrar ändå inte att 
den regionala ledningen fortsätter att vidareutveckla det interna kvalitetsarbetet.  
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7.2.3 Summering av enkätanalysen 
 
För att sammanfatta enkätanalysen ges en summering av både positiva områden och 
förbättringsområden för Vägverket Region Norr. 
 

Positiva områden 
 

√ Ett stort engagemang bland medarbetarna som uttrycker en önskan om ett 
effektivare internt kvalitetsarbete. 

 
√ Goda förutsättningar finns för framtidens arbete med ledningssystem samt 

vidareutveckling av det interna kvalitetsarbetet. 
 

√ Medarbetarna är positiva till att arbeta med ständiga förbättringar.  
 

√ Medarbetarna har bra kommunikation med andra avdelningar inom 
organisationen. 

 

Förbättringsområden 
 

√ Medarbetarna har bristande kännedom om Vägverkets kvalitetspolicy.         
 

√ Medarbetarna upplever att kvalitetspolicyn inte är tillräckligt förankrad vare sig 
i högsta ledningen eller genom hela organisationen. 

 
√ Det är inte tydligt för medarbetarna vad kvalitet innebär för verksamheten och 

kunden är inte tillräckligt identifierad idag. 
 

√ Kriterier för att tillfredsställa kundens behov är inte tydligt identifierade idag i 
verksamheten. 

 
√ Vägverket Region Norr utför inte en effektiv mätning idag av 

kundtillfredsställelse. 
 
√ Det finns inte tillräckliga fastställda rutiner inom verksamheten, vilka skall 

underlätta medarbetarnas dagliga arbete. 
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8  Slutsatser 
 
I detta kapitel behandlas de teoretiska och praktiska slutsatser som anknyter till examensarbetets 
syfte och forskningsfrågorna. För att få en mer nyanserad bild av Banverket Norra Banregionen 
och av Vägverket Region Norr reflekteras de positiva områden som verksamheterna bör måna om. 
 

8.1 Sammanfattande slutsatser 
 
Svaret på första forskningsfrågan om Banverket Norra Banregionen och Vägverket 
Region Norr har ett internt kvalitetsarbete, är svaret nej med utgångspunkt från 
offensiv kvalitetsutveckling. Båda verksamheterna har ett internt kvalitetsarbete som 
kan bli effektivare. Idag tillämpar verksamheterna olika tillvägagångssätt för att säkra 
den interna kvaliteten och gemensamt är att de använder ISO-standarderna som bas. 
Båda offentliga beställarna har valt att inte certifiera sina verksamheter utan endast 
uppnå certifieringsbarhet, vilket är gemensamt för alla regionerna runtom i Sverige.  
 
Som svar på de andra forskningsfrågorna är att situationen hos de båda verksamheterna 
positiv och goda förutsättningar ges inför framtidens arbete med implementering av 
nya ledningssystem. Den interna styrningen och tillämpningen av kvalitet fungerar 
inom verksamheterna men nulägesanalysen visar att den kan förbättras avsevärt. För att 
uppnå detta föreslås att verksamheterna tar hjälp av offensiv kvalitetsutveckling. 
Offensiv kvalitetsutveckling kan ses som ett managementsystem som baseras på ett antal 
hörnstenar där samverkan av dessa kan ge både Banverket Norra Banregionen och 
Vägverket Region Norr hjälp för att nå ett effektivare internt kvalitetsarbete. 
 
Offensiv kvalitetsutveckling ligger i tiden och allt fler tillämpar och ser att nya 
möjligheter ges till ökad effektivitet i det interna kvalitetsarbetet. Det krävs en ökad 
villighet samt tålamod att pröva dessa nya kvalitetsförbättringsmetoder. Om effektivt 
internt kvalitetsarbete kan uppnås ges även stor chans att nå total effektivitet samt 
säkrad kvalitet i hela kedjan av byggprocessen. Det gäller att fokusera på möjligheterna 
och inte hindren. Dessutom är det bara den som vågar satsa som vinner och här har 
båda beställarna chans att kunna påverka och nyttja sin övergripande roll. 
 
Båda verksamheterna har förbättringsområden, ett exempel är kvalitetspolicyn som 
upplevs något oklar och diffus. Mätbara kvalitetsmål måste genomföras och detta måste 
få kosta pengar. Medarbetare som arbetar med kvalitet vet att det kostar pengar men 
det skall ses som en investering. En investering skall ses på sikt som lönsam, men den 
måste göras för att nå bra internt kvalitetsarbete som på sikt även gynnar verksamheten. 
 
Under examensarbetets genomförande har inte tidigare undersökningar varit tillängliga 
utan detta resultat baseras enbart på vad som framkom ur både intervjuerna och 
enkätstudien. Trots att varken Banverket Norra Banregionen eller Vägverket Region 
Norr inte direkt tillämpar offensiv kvalitetsutveckling finns det ändå många paralleller 
att dra, det vill säga att det finns åtskilliga likheter mellan examensarbetets teori och 
verksamheternas kvalitetsarbete. Båda verksamheterna har ett positivt nytänkande och 
en strävan efter att ständigt vilja förbättra sig, vilket har varit mycket glädjande att se.  
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8.2 Positiva områden 
 
Eftersom syftet med examensarbetet har varit att utvärdera om Banverket Norra 
Banregionen och Vägverket Region Norr har ett effektivt internt kvalitetsarbete, har 
stor vikt lagts vid att identifiera förbättringsområden. Detta medför att fokusering läggs 
på brister och att det positiva kvalitetsarbetet inte beskrivs lika utförligt som det 
negativa. Detta kan medföra att läsaren erhåller en allt för negativ bild av 
verksamheterna, vilket inte är examensarbetarens avsikt. För att ge en mer nyanserad 
bild av verksamheterna lyfts därför en del av det kvalitetsarbete som är positivt för båda 
verksamheterna fram. 
 
 

• Processkartläggning är ett bra sätt att fokusera på verksamhetens processer och 
effektivisera dessa. Kartläggning och förbättring av detta är ännu inte fullt 
förankrat men är ett lovvärt initiativ som kommer att vidareutvecklas. 

 
• Samverkan med andra aktörer är i överlag bra och det ger positiva 

förutsättningar för långsiktliga samarbeten. Detta kan även innebära att kunden 
i framtiden kommer att hamna mer i verksamhetens fokus. 

 
• Den positiva atmosfär som upplevs bland medarbetarna är mycket unik. 

Examensarbetaren menar att positiva medarbetare är en god förutsättning för ett 
lyckat arbete med kvalitetsutveckling. 

 
• Hanteringen av dokument och beslut anses ibland vara mer byråkratiskt hos en 

offentlig myndighet. Examensarbetaren anser att båda verksamheterna har 
eliminerat detta och blivit mycket mer öppna idag. 

 
• Det råder ingen begränsning beträffande medarbetarnas kompetens och den är 

väldigt hög inom båda verksamheterna. Medarbetarna är mycket sakkunniga 
och de har flera års yrkeserfarenhet. 

 
• Den regionala ledningen ger ett bra stöd till varje medarbetares behov av 

vidareutveckling inom berört arbetsområde och hjälp ges till olika slag av 
utbildningsmöjligheter.  
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9  Diskussion  
 
I detta kapitel genomförs en avslutande diskussion gällande effektivt internt kvalitetsarbete. 
Avslutningsvis diskuteras även metodval, samt idéer och områden för fortsatt forskning som väckts 
i samband med examensarbetets genomförande.  
 

9.1 Allmän diskussion 
 
Ett effektivt internt kvalitetsarbete uppstår inte av sig självt och för att erhålla detta 
krävs ett systematiskt och målmedvetet arbete för båda verksamheterna. Den tid det tar 
varierar beroende på verksamheternas storlek och komplexitet. Det råder ingen tvekan 
om att både Banverket Norra Banregionen och Vägverket Region Norr ligger långt 
framme i utvecklingen men examensarbetet visar att mycket kan förbättras.  
 
För att erhålla effektivare internt kvalitetsarbete måste samverkan och allas delaktighet 
genomsyra verksamheten. Banverkets och Vägverkets regionala ledning måste hjälpa 
medarbetarna att skapa mervärde och ökad kundnytta, vilket kan göras genom att 
erbjuda varandras kompetens och erfarenheter. Ett bra tillvägagångssätt för att nå målet 
är att ta hjälp av offensiv kvalitetsutveckling. Offensiv kvalitetsutveckling kan bara 
påverka positivt på det redan tillämpande interna kvalitetsarbetet som idag finns hos 
båda verksamheterna.  
 
Det bör poängteras att ledarskap för effektivitet är en fråga om vilja, förmåga och 
uthållighet bland verksamheternas medarbetare. Vikten av ledarskap följer av 
förhållandet att all förändring och utveckling måste initieras och drivas från högsta nivå 
för att bli verkligt framgångsrikt. Orsaken till att en samlad styrning och ledning från 
högsta nivå framgångsrikt kan genomföra förändringsprocesser är att den högsta 
effektiviteten nås när alla strävar mot samma mål. Den primära uppgiften för Banverket 
Norra Banregionen och Vägverket Region Norr är att skapa förutsättningar för 
medarbetarna genom att visa tydliga krav och stöd. En tänkbar formel för framgångsrik 
förändring skulle kunna beskrivas enligt figur 15. 
 
 
 

 
 

 
Figur 15. Tänkbar formel för framgångsrik förändring. 
Källa: Min egen. 
 
 
Det är viktigt att Banverket Norra Banregionen och Vägverket Regin Norr hittar sina 
praktiska lösningar. Självfallet kräver utveckling mot effektivare internt kvalitetsarbete 
både kompetens och teknik och ur ledningsperspektiv är kompetensförsörjning en 
fråga om att rekrytera rätt medarbetare och att se till att dessa och de som redan finns i 
organisationerna utvecklas enligt verksamheternas krav.  
 

Förändring = idé ▪ förankring ▪ stöd/hjälpmedel 
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För att nå önskad utveckling måste relationerna mellan medarbetare och ledning 
ömsesidigt präglas av främst respekt, uppskattning och förtroende. Det framgår både 
från intervjuerna och från enkätstudien att verksamheterna inte ömsesidigt präglas av 
sådana relationer. Inom Banverket Norra Banregionen och Vägverket Region Norr 
tycks det vara svårt att hitta mätpunkter i internt kvalitetsarbete. Båda verksamheterna 
är mycket komplexa och de bör hitta ett sätt att mäta vad varje enskild medarbetares 
arbete betyder. Dessutom bör en sådan mätning vara så specifik att den enskilde lätt 
kan avläsa hur beteendet kan förändras.  
 
Banverket Norra Baneregionen och Vägverket Region Norr är myndigheter vilket gör 
att de skiljer sig från privata beställare. Det är lätt att uppfatta förändringsprocesser som 
lite långsammare här än hos privata. Detta kan bero på att man i konkurrenssynpunkt 
inte är i samma brådskande behov som de privata beställarna. Båda verksamheterna 
försöker att idag arbeta mot en slags totalkvalitet där man räknar in kvalitet, miljö, 
arbetsmiljö och etik. Detta betyder att det siktas högre än att bara bli certifieringsbara. 
Vägverket Region Norr har valt att arbeta vidare med riktlinjerna i USK, Utmärkelsen 
Svensk Kvalitet, medan Banverket Norra Banregionen själva sköter integreringen. 
Verksamheterna har olika krav från regeringshåll, men det upplevs som ledningen ändå 
arbetar framåt och motiverar medarbetarna.  
 
Allt handlar om varaktiga attityder och ett långsiktigt engagemang hos båda 
verksamheterna och för att nå effektivitet i det interna kvalitetsarbetet handlar det till 
stor del om vilja. Vilja bland medarbetarna och vilja hos den regionala ledningen samt 
hos högsta ledningen. Kvalitetsarbetet är allas ansvar! Om framtiden kan vi bara 
spekulera, men en rimlig sådan förefaller vara att ett effektivt internt kvalitetsarbete inte 
är en engångsföreteelse eller nyhetens behag. Den utveckling som krävs för detta lägger 
även grunden för att klara morgondagens utmaningar.  
 

9.2 Metoddiskussion 
 
Detta examensarbete har utförts med hjälp av medarbetarna vid respektive verksamhet 
och syftet var att utvärdera effektiviteten kring det interna kvalitetsarbetet. Närheten 
till verksamheterna kan ha påverkat objektiviteten. Trots allt har medarbetarna haft 
olika erfarenheter och infallsvinklar, vilket har berikat arbetet. Ambitionen har varit att 
på ett öppet och objektivt sätt studera deras situation och tankesätt, något som kan vara 
svårt vid intervjuer som bara varar en kortare stund. Här har enkätstudien spelat en 
viktig roll och verkat som ett komplement till intervjuerna. Enkätstudien har tydligt 
visat på vilka områden i verksamheterna som kan förbättras. 
 
Läsaren bör vara medveten om att de intervjusvar som erhållits, har tolkats av 
examensarbetaren personligen och samtidigt påverkats av dennes kunskaper och 
erfarenheter inom berört område. Svårigheten har legat i att bibehålla medarbetarnas 
tankar och ord. Dessutom kan betydelsefull data ha förbisetts vid den slutliga 
bearbetningen av materialet vilket kan ha påverkat studiens generaliserbarhet. 
Förhoppningsvis har medarbetarnas syn och värderingar fått komma upp till ytan på ett 
någorlunda riktigt sätt. 
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Eftersträvan har varit att visa på hur studien har genomförts, samt att på ett ärligt sätt 
redovisa resultaten från både intervjuerna och enkätstudien. Min förhoppning är att 
examensarbetet skall rikta uppmärksamhet på hur viktigt det är att ha ett effektivt 
internt kvalitetsarbete samt att det finns faktorer som kan få en stor positiv betydelse 
om detta uppnås.  
 

9.3 Fortsatt forskning 
 

I detta fall har Banverket Norra Banregionen och Vägverket Region Norr studerats. 
Genom att även låta utvärdera andra beställare inom byggprocessen skulle ytterligare 
förståelse kunna erhållas. Andra förslag skulle även kunna vara att utvärdera andra 
offentliga beställare eller privata beställare.  
 
Examensarbetet borde genomföras och värderas utifrån två inriktningar, både internt 
och externt. Detta för att erhålla en mer balanserad och objektiv syn. Men på grund av 
examensarbetets omfattning och tid har endast den interna inriktningen behandlats och 
förslag till ytterligare forskning kan vara att även studera den externa inriktningen. Med 
detta menas att även låta undersöka leverantörers, konsulters eller entreprenörers syn på 
beställarens interna kvalitetsarbete.  
 
Figur 13 i kapitel 3.3 visar att det finns fyra intressenter som är inblandade vid 
tillämpning av offensiv kvalitetsutveckling. Förutom medarbetarna engageras även 
kunder, ägare samt samhället. Detta examensarbete behandlar enbart hur medarbetarna 
inom Banverket Norra Banregionen och inom Vägverket Region Norr upplever 
effektiviteten i interna kvalitetsarbetet. Förslag till ytterligare forskning kan vara att 
undersöka samma ämne med utgångspunkt från de andra tre intressenterna. 
 
Ett förslag till forskning kan vara att genomföra en fallstudie utifrån ett verkligt projekt 
vid respektive verksamhet. Om en fallstudie kan genomföras med detta examensarbete 
som grund, torde konkreta samt praktiska resultat kunna påvisa om de offentliga 
beställarna har ett effektivt internt kvalitetsarbete.  
 
Eftersom Banverket och Vägverket är statliga myndigheter lyder de under LOU, Lagen 
om Offentlig Upphandling. Förslag till fortsatt forskning hade varit att studera hur detta 
påverkar det interna kvalitetsarbetet och om effektiviteten hindras eftersom 
verksamheterna måste följa statens lagar och normer.    
 
Slutligen hade det varit av stort intresse att även studera det interna kvalitetsarbetet 
internationellt. Att genomföra internationella jämförelser mellan svenska offentliga 
beställare med andra länders offentliga beställare är ytterligare exempel fortsatt 
forskning.  
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10 Förslag till förbättringar 
 
I detta kapitel ges förbättringsförslag till verksamheterna utifrån hörnstenarna inom offensiv 
kvalitetsutveckling. Förslagen är av olika detaljeringsgrad och utan inbördes ordning. 
 

10.1 Organisation 
 
Examensarbetet behandlar två offentliga verksamheter och särskilda kännetecken för 
dessa är att de är politiskt styrda med offentlig insyn. Dessutom är båda kollektivt 
finansierade och därmed blir inte tjänsterna individuellt värderade. Styrningen påverkas 
i hög grad av nödvändiga gränsdragningar mot politiken och inom de offentliga 
verksamheterna möts de politiska och administrativa systemen. Verksamheterna styrs 
utifrån olika förutsättningar, där kraven och förväntningarna skiljs åt i betydande grad. 
Som offentlig beställare blir de hårt styrda av LOU, Lagen om Offentlig Upphandling. I 
LOU finns fastställda regler för exempelvis upphandling och hur annonsering av anbud 
skall gå till.  
 

10.2 Värderingar 
 
Nulägesanalysen visar att värderingar såsom kundcentrering, ledningens engagemang 
för kvalitetsutveckling och förebyggande arbete inte är tillräckligt inarbetat i 
verksamheterna. För att få en bättre kundfokusering bör den idag starka fokuseringen 
på produktionskvalitet balanseras av en kraftigare fokusering på relationskvalitet och 
leveranskvalitet. För att erhålla bättre engagemang i frågor som rör det effektiva interna 
kvalitetsarbetet bör ledningen inom både Banverket och Vägverket se till att dessa 
frågor får högsta prioritet. Vidare måste ledningen även förmedla strategier, helhetssyn 
och motiv till kvalitetsutveckling. Figur 16 sammanfattar de värderingar som bör 
implementeras i båda verksamheterna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 16. Förslag på värderingar som både Banverket Region Norr och för Vägverket Region Norr bör 
   implementera i deras verksamhet. 
Källa: Hellsten & Klefsjö, 1998. 
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10.3 Metoder 
 
Arbetsmetoder vars syfte är att förbättra kundfokuseringen bör prioriteras inom båda 
verksamheterna. I detta arbete bör fokuseringen på den externa kunden balanseras av 
en fokusering på den interna kunden. Medarbetarnas attityd gentemot effektivt 
kvalitetsarbete är i överlag mycket bra och detta kan bidra till att kundens krav och 
önskningar lättare kan accepteras. För att ytterligare förbättra relationerna till den 
interna kunden, framför allt mellan andra regioner i Sverige, kan ett verktyg vara att 
medarbetarna träffas för att diskutera aktuella problem och utbyta erfarenheter. Hos 
vissa avdelningar inom verksamheterna görs försök att ordna kontinuerliga träffar med 
andra regioner i Sverige, i överlag kan detta samarbete förbättras och effektiviseras. 
 
Det finns flertalet enkla metoder för att arbeta med ständiga förbättringar och det bör 
poängteras att båda verksamheterna borde satsa mer på exempelvis Kaizen där 
förbättringscykeln är ett effektivt verktyg. Ytterligare en metod för att uppmuntra 
arbetet med ständiga förbättringar är att utveckla processen ”förebyggande åtgärder”. 
Verktyg för detta kan vara att studera och jämföra med andra regioner i Sverige, som 
kanske är föregångare beträffande dessa aktuella problem. 
 
För att stimulera medarbetarna till engagemang är kompetensutveckling en effektiv 
metod. Vid ett initialt skede kan utbildningen syfta till att öka förståelsen för betydelsen 
av att analysera. I samband med användandet av strategisk processtyrning måste 
medarbetarna få utbildning i styrning av processer. För att arbetet skall bli mer 
systematiskt kan medarbetarna använda förbättringscykeln och således även få 
utbildning kring detta. Ytterligare en metod för att stimulera till allas delaktighet är att 
utarbeta icke-ekonomiska belöningssystem. Ett enkelt sätt att belöna medarbetarna är 
muntlig återkoppling. För att uppmuntra till effektivt internt kvalitetsarbete kan det 
ekonomiska belöningssystemet vara en lösning då ersättning utgår för alla individer 
inom en grupp. Figur 17 sammanfattar de metoder som bör implementeras båda 
verksamheterna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 17. Förslag på metoder som både Banverket Norra Banregionen och Vägverket Region Norr bör  
   implementera i deras verksamhet. 
Källa: Hellsten & Klefsjö, 1998. 
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10.4 Verktyg 
 
Verktyg för att få medarbetarna vid både Banverket Norra Banregionen och Vägverket 
Region Norr att bli positivare inställda till kunden kan vara att flera medarbetare tillåts 
träffa representanter från kunden. Ett annat sätt att öka medarbetarnas motivation och 
inställning till kunden är att låta medarbetarna få mer information om kunden och 
dennes krav. Detta resonemang innefattar både den interna samt den externa kunden. 
 
Förslag till att arbeta systematiskt är förbättringscykeln. Förbättringscykeln är ett 
utmärkt verktyg vid hanteringen av beslut samt vid tillfällen då orsaker till 
tilläggsarbeten skall upptäckas och utredas. Metoder för att uppmuntra arbetet med 
ständiga förbättringar kan vara att medarbetarna arbetar i mindre, gärna tvärfunktionella 
grupper. Problem och lösningar kan lättare hittas då det diskuteras med medarbetare 
från olika avdelningar.  
 
Verktyg för att stimulera medarbetare att basera beslut på fakta är att använda ett urval 
av de sju förbättringsverktygen. Utnyttjandet av något verktyg måste genomsyra hela 
verksamheten, medarbetare likväl som den regionala ledningen. För att på ett 
systematiskt sätt basera beslut på fakta bör information som samlas in kring ett visst 
problem sammanställas på ett lättöverskådligt sätt. Ett förslag till sammanställning är att 
på ett enda papper presentera och visualisera data på problemet utifrån en 
problemformulering samt givna verktyg tillsammans med en handlingsplan för 
problemet. Dokumentet har stor pedagogisk betydelse för att engagera alla 
medarbetarna i förbättringsarbetet och detta papper kan skickas ut till alla berörda i 
verksamheten. Pappret har två syften. Det första är att medarbetarna blir medvetna om 
problemet och kan tolka i vilken grad det egna arbetet är en delmängd av det 
identifierade problemet. Det andra är handlingsplanen, genom att problemet blir känt 
och förstås av alla medarbetarna, sätts press på medarbetarnas ledare att ta itu med 
problemet. I figur 18 sammanfattas de värderingar som bör implementeras båda 
verksamheterna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 18. Förslag till verktyg som både Banverket Norra Banregionen och Vägverket Region Norr bör  
   implementera i deras verksamhet. 
Källa: Hellsten & Klefsjö, 1998. 
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Frågeställningar till intervju 
 

• Är kvalitetsstyrningsarbetet väl förankrade i ledningsgruppen och vidare genom hela 
organisationen? 

 
 

• Hur styrs och tillämpas kvalitet just inom er organisation? 
 
 

• Hur sker utveckling och förbättring för kvalitetsarbetet?  
 
 

• På vilket sätt anser ni att ni som beställare är bra på användandet av kvalitetsarbete i 
jämförelse med privata beställare? 

 
 

• Hur kan er kund dra nytta av att ni använder ett effektivt kvalitetsarbete? 
 
 

• Uppfattas kvalitetsstyrningsarbete som en belastning och minskning handlingsfriheten? 
 
 

• Vilka är de viktigaste aspekterna med traditionellt kvalitetsstyrningsarbete? 
 
 

• Styrningen av entreprenörerna är idag ganska kraftfull. För den styrningen finns det 
fungerande teori och praktik. Hur är det med motsvarande styrning av beställaren? 
Finns lika bra teori och praktik för denna styrning? 

 
 

• Vilka kriterier bör finnas tillgängliga för att vidare utveckla styrningen mot ökad 
effektivitet och säkrare kvalitet? 

 
 

•    Vilken är din uppfattning & syn angående kvalitet som begrepp? 
 
 

•    Hur ser framtiden ut gällande kvalitetsarbetet? 
 
 

•    På vilka aktiviteter & områden lägger du tyngdpunkten när det gäller att stödja  
     det interna arbetet kring kvalitet?  

 
 

•   Vilka metoder används inom verksamheten för att utveckla kvaliteten inom  
    organisationen/regionen? 
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•   Hur behandlas kvalitet i ledningen? 
 
 

•   Vilka är de största problemen med kvalitetsstyrning? 
 
 

•   Allmän synpunkt gällande nuvarande arbetsgång? Anser du att tillämpningen 
 av kvalitet fungerar? 

 
 

•   Upplever du som anställd tillräcklig effektivitet? 
 
 

•   Vet medarbetarna sina roller & befogenheter i dess rätta omfattning? 
 
 

•   Använder du checklista eller rutiner i det dagliga arbetet? 
 
 

•   Hur uppehålls kompetens och utbildning? Hur genomförs 
 erfarenhetsåterföring? 

 
 

•   Vad anser du är viktigast för att få ett fungerande & effektivt samarbete inom 
 organisationen? 

 
 ∗ Finns rätt attityd?  
 ∗ Engagemang? 
 ∗ Kompetens?  

 
•   Finns någon form av morot inom banverket? 

 
 

•   Skulle du vilja ha mer riktlinjer & direktiv från ledningen? Ges tillräckligt stöd 
 och medel för kvalitetsaktiviteterna? 

 
 

•   Hur ser du som anställd på ständiga förbättringar?  
 
 
• Framtiden? 
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Fem viktiga kvalitetsord 
 
En kortfattad förklaring av innebörden av fem viktiga kvalitetsord som bör vara väl förankrat i 
ledningen samt i hela organisationen för att verksamheten skall kunna erhålla ett effektivt 
kvalitetsarbete. 
 

Kvalitetspolicy 
 

Kvalitetspolicy skall beskriva organisationens inriktning och avsikter när det gäller kvalitet. Det 
är organisationens högsta ledning som undertecknar och uttalar verksamhetens mål och 
avsikter. Denna bör vara väl förankrad bland alla medarbetare. 
 

Kvalitetssystem 
 

Organisationens kvalitetssystem skall ge riktlinjer för hur man skall organisera, leda och styra 
verksamheten samt hur ansvaret skall fördelas. Med andra ord att produktionen skall ge 
produkter med rätt kvalitet. I kvalitetssystemet bör arbetsrutiner, metoder och processer 
beskrivas tydligt och lättförståeligt så att inte misstolkningar kan inträffa vid användandet. 
 

Kvalitetsstyrning 
 

Organisationens verksamhet skall styra så att produkterna och tjänsterna erhåller rätt kvalitet. 
Det innebär att man i det praktiska arbetet följer organisationens kvalitetssystem med de 
anvisningar som finns i kvalitetshandboken och i instruktionerna på de berörda avdelningarna 
eller sektionerna. 
 

Kvalitetssäkring 
 

Enligt svensk standard är kvalitetssäkring ”alla planerade och systematiska åtgärder nödvändiga för att 
ge tillräcklig tilltro till att en produkt kommer att uppfylla givna krav på kvalitet”. Man kan säga att 
ordet kvalitetssäkring är en sammanfattande rubrik över ett rätt genomfört kvalitetsarbete. 
 

Kvalitetshandbok 
 

De dokument som beskriver organisationens kvalitetssystem bör samlas ihop och placeras i en 
pärm eller på annat sätt. En sådan dokumentsamling kallas kvalitetshandbok.  
 
Kvalitetshandbokens innehåll kan vara olika för olika organisationer eller företag. Den kan 
beskriva allt från organisationens kvalitetspolicy till vilka regler och praktiska metoder som skall 
följas för att kvalitetsmålet skall nås. I kopior av kvalitetshandboken och i arbetsinstruktioner 
och funktionsbeskrivningar som avseglar kvalitetshandbokens innehåll skall alla medarbetare se 
hur samt vad som skall göras för att arbetet skall ge rätt kvalitet. 
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Daterad 2002-03-01 
 

KVALITETSPOLICY  

Kundorienterat, effektivt och med rätt kvalitet 
 
Banverket ska vara en kundorienterad och effektiv organisation som tar ett aktivt ansvar för 
järnvägssektorns utveckling och samverkan med andra transportslag. Detta gäller såväl i 
banhållningen, trafikstyrningen och uppdragsverksamheten som i övriga uppgifter.  
 
Med kunder anser Banverket mottagarna av verkets produkter och även mottagarnas kunder. 
Banverket har även andra intressenter. Dessa är samhälle, leverantörer och anställda. 
 
Banverket skall genomföra sina uppgifter kundorienterat, effektivt och med rätt kvalitet. Detta 
ska ske med utgångspunkt från de transportpolitiska målen samt kraven på rättsäkerhet, 
öppenhet och förändringsförmåga inom statsförvaltningen.  
 
Rätt kvalitet är för Banverket att uppfylla kundernas och övriga intressenters krav på ett sätt 
som skapar positiva förväntningar. 
 

Vårt gemensamma arbetssätt 
 
Banverkets system för ledning och styrning innebär ett gemensamt arbetssätt för att säkerställa 
kundorientering, effektivitet och rätt kvalitet. 
 
Följande ledstjärnor för vårt sätt att arbeta: 
 
 

• Vi ska i alla skeden sätta samhällets och kundernas krav och förväntningar i centrum 
 

• Vi ska ta till vara och utveckla medarbetarnas engagemang och kompetens 
 

• Vi ska genom intern samverkan bidra till delaktighet, bra beslutsunderlag och en 
stimulerande arbetsmiljö 

 
• Vi ska tillämpa mål- och resultatstyrning i kombination med regelstyrning 

 
• Vi ska arbeta på ett systematiskt och processorienterat sätt med sikte på förnyelse och 

ständiga förbättringar. 
 
 
Systemet för ledning och styrning ska vara integrerat, enhetligt och certifierbart mot de 
standarder som verkets ledning bestämmer1. Den dokumentation som ingår i systemet ska vara 
verksamhetsorienterad och användarvänligt. 
 

                                                 
1 Generaldirektören har beslutat att Banverket och verkets enheter ska eftersträva att systemet för ledning och styrning är certifierbart mot SS-
EN ISO 14001 och SS-EN ISO 9001 (Beslut, 2002-02-27, dnr GD01-3016/01). 



Banverket Norra Banregionen  Bilaga 4 

 

 
 

En sammanfattande bild av nulägesanalysen som framkom ur intervjuerna med medarbetarna 
vid Banverket Norra Banregionen.  
 
Nulägesanalysen bygger hörnstenarna inom offensiv kvalitetsutveckling som kan betraktas som 
ett managementsystem med arbetsmetoder och verktyg som stöttar de värderingar systemet 
grundas på. 
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Besluts datum: 1998-10-26 
 

POLICY FÖR KVALITET 
 
Syfte 
 
Vägverket skall, i samverkan med andra myndigheter, företag och intressenter, på bästa sätt 
tillgodose medborgarnas och uppdragsgivarnas behov och förväntningar. Denna policy lägger 
grunden för hur vi genom ett fortlöpande förbättringsarbete ökar den totala kvaliteten i vårt 
samlade arbete, ända dit hän att inga fel uppstår i varken det resultat vi presterar eller i det sätt 
som vi arbetar på. För att följa upp detta arbete använder vi ett gemensamt värderingsverktyg, 
Utmärkelsen Kvalitet i Vägverket, som baseras på gemensamma värderingar och strukturer.  
 
 
Förhållningssätt 
 
Vi skall 
 

• ha ett engagerat och målinriktat ledarskap med inriktningen att genomföra ständiga 
förbättringar och att uppnå förväntade resultat 

 

• samla in, presentera och använda information som är relevant för vägtransportsystemet 
och för den interna verksamheten 

 

• formulera klara strategier, mål och handlingsplaner där vi involverar uppdragsgivare, 
medborgare, medarbetare och leverantörer 

 

• utveckla den samlade kompetens som är nödvändig för vår verksamhet och skapa 
arbetstillfredsställelse hos medarbetarna 

 

• tydligt precisera Vägverkets uppgifter, såväl externa som interna, och arbeta med väl 
definierade verksamhetsprocesser 

 

• ha en tydlig resultatmodell som motsvarar de krav som totalkvalitetsbegreppet innebär 
 

• ha god kunskap om medborgarnas och uppdragsgivarnas behov, önskemål och 
förväntningar. 

 
Ansvar 
 
Kvalitetsarbetet skall bedrivas som en integrerad del i verksamheten. Den som ansvarar för en 
verksamhet ansvar även för att denna bedrivs med målsättningen ”totalkvalitet i Vägverket”. 
 

• Generaldirektören är ytterst ansvarig gentemot styrelsen för att vi utför våra uppgifter mot 
totalkvalitet 

 

• Varje chef har ansvar för kvalitetsarbetet inom sitt ansvarsområde och skall arbeta för ett 
ökat kvalitetsmedvetande hos medarbetarna. 

 

• Varje medarbetare skall känna till policyn för totalkvalitet i Vägverket och arbeta efter 
dess intentioner. 

 
Ekonomienheten, en funktion för totalkvalitet, skall följa upp verkets samlade kvalitetsarbete.
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En sammanfattande bild av nulägesanalysen som framkom ur intervjuerna med medarbetarna 
vid Vägverket Region Norr.  
 
Nulägesanalysen bygger hörnstenarna inom offensiv kvalitetsutveckling som kan betraktas som 
ett managementsystem med arbetsmetoder och verktyg som stöttar de värderingar systemet 
grundas på. 
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Missivbrev 
 
Avvara 10 minuter och ta chansen att uttrycka dina åsikter och idéer om Banverket Norra 
Banregionens arbete kring kvalitetsfrågor. Jag som skriver detta heter Linda Mårthensson och 
avslutar min civilingenjörsutbildning i Luleå med ett examensarbete om tillämpning och 
styrning av kvalitetssystem hos ”större” offentliga beställare. Studien omfattar både Banverket 
Norra Banregionen samt Vägverket Region Norr och jag genomför detta examensarbete för 
Sveriges Byggindustrier, Luleå. 
 
Kvalitetsfrågor i olika betydelser är mycket väsentliga för dagens samhälle där utbudet av 
produkter och tjänster är viktiga för kunden. Idag innehar byggbranschen en lång rad av 
aktörer med olika roller och ansvar beroende på i vilket skeende processen är i. Beställaren är i 
regel först ut i denna process, vilket medför att det är viktigt att just beställaren säkrar och 
arbetar med effektiva kvalitetsstyrningssystem både internt och externt.  
 
Tanken med denna enkät är att samla information samt orientering kring Banverket Norra 
Banregionens arbete med tillämpning och styrning av kvalitet. Dessutom är tanken att denna 
information skall kunna ge någon indikation om var organisationen står idag gentemot övriga 
aktörer, speciellt inom byggbranschen. Samma enkätstudie kommer att genomföras hos 
Vägverket Region Norr där samma frågor kommer att behandlas bland medarbetarna.  
 
Svaren till enkäten kommer att behandlas anonymt dvs. utan namn och någon anknytning till 
speciell avdelning eller befattning. Tanken är inte att bedöma medarbetarna inom 
organisationen utan att generellt analysera hur Banverket Norra Banregionens situation ser ut 
idag beträffande kvalitetsstyrningsarbete. Analyssvaren av denna enkät kommer att presenteras 
tillsammans med examensrapporten samt vid muntlig presentationen som kommer att äga rum 
i början av juni i år.  
 
Enkätsvaren återsänds via internpost till internservice Luleå, senast den 26 april. 
Skulle någon vara intresserad av att bli kontaktad för en vidare diskussion, skicka ett e-mail till 
mig på adressen iliame-7@student.luth.se. Vid funderingar eller frågor, kontakta mig via 
telefon 070-639 64 96.  
 
Tack på förhand för din medverkan!  
 
 
Vänliga hälsningar     
 
Linda Mårthensson
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Enkätstudie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ÖVERGRIPANDE FÖR HELA BANVERKET 
 

√         Betydelsen av kvalitet kommer att öka i framtiden. 

    □                   □         □                    □ 
Instämmer absolut inte      Instämmer knappast     Instämmer i stort sett     Instämmer helt och hållet 

 
√ Jag känner väl till Banverkets kvalitetspolicy. 

    □                   □         □                    □ 
Instämmer absolut inte      Instämmer knappast     Instämmer i stort sett     Instämmer helt och hållet 

 
√ Jag känner väl till Norra Banregionens ledningssystem. 

    □                   □         □                    □ 
Instämmer absolut inte      Instämmer knappast     Instämmer i stort sett     Instämmer helt och hållet 

 
√ Jag upplever att Banverkets kvalitetsstyrning är väl förankrat i högsta 

ledningen.  

    □                   □         □                    □ 
Instämmer absolut inte      Instämmer knappast     Instämmer i stort sett     Instämmer helt och hållet 

 
√ Jag upplever att Banverkets kvalitetsstyrning är väl förankrat genom hela 

organisationen. 

    □                   □         □                    □ 
Instämmer absolut inte      Instämmer knappast     Instämmer i stort sett     Instämmer helt och hållet

Jag är i åldern:          □ 20-30          □ 30-40          □ 40-50          □ 50-60           □ ≥60 
 
Jag är:          □ Man       □ Kvinna 
 
Jag arbetar på sektion: 
 
Totalt antal år inom Banverket på regional nivå:   □ <1     □ 1->5     □ 5->10     □ >10  
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√       Jag upplever att Banverkets ledning ställer kvalitetskrav som kan 

    utvärderas. 

    □                   □         □                    □ 
Instämmer absolut inte      Instämmer knappast     Instämmer i stort sett     Instämmer helt och hållet 

 
√       Banverkets ledning ger nya direktiv utan att visa på hur de skall införas i 

    verksamheten inom organisationen. 

    □                   □         □                    □ 
Instämmer absolut inte      Instämmer knappast     Instämmer i stort sett     Instämmer helt och hållet 

 
 
 

 
 
 
 

FÖR NORRA BANREGIONEN: 
 

 
√ Regionens ledningsgrupp ger nya direktiv utan att visa på hur de skall 

införas i verksamheten inom organisationen. 

    □                   □         □                    □ 
Instämmer absolut inte      Instämmer knappast     Instämmer i stort sett     Instämmer helt och hållet 

 
√           Norra Banregionen kan höja kvalitetskraven utan att andra aktörer i 
             branschen samtidigt gör det.  

    □                   □         □                    □ 
Instämmer absolut inte      Instämmer knappast     Instämmer i stort sett     Instämmer helt och hållet 

 
√         Det är tydligt vad kvalitet innebär för verksamheten i Norra Banregionen. 

    □                   □         □                    □ 
Instämmer absolut inte      Instämmer knappast     Instämmer i stort sett     Instämmer helt och hållet 

 
√ Det är ekonomiskt lönsamt för organisationen att arbeta effektivt med  
 kvalitetssystem. 

    □                   □         □                    □ 
Instämmer absolut inte     Instämmer knappast     Instämmer i stort sett     Instämmer helt och hållet
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√ Kunden är idag tydligt identifierad i verksamheten för Norra Banregionen. 

    □                   □         □                    □ 
Instämmer absolut inte     Instämmer knappast     Instämmer i stort sett     Instämmer helt och hållet 

 
√ Kundtillfredsställelse är idag tydligt identifierad i verksamheten för Norra  
 Banregionen. 

    □                   □         □                    □ 
Instämmer absolut inte      Instämmer knappast     Instämmer i stort sett     Instämmer helt och hållet 

 
√ Norra Banregionen utför idag en effektiv mätning av kundtillfredsställelse. 

    □                   □         □                    □ 
Instämmer absolut inte      Instämmer knappast     Instämmer i stort sett     Instämmer helt och hållet 

 
√ Jag är positiv till att arbeta med ständiga förbättringar inom verksamheten  
 för Norra Banregionen. 

    □                   □         □                    □ 
Instämmer absolut inte      Instämmer knappast     Instämmer i stort sett     Instämmer helt och hållet 

 
√ Jag känner mig delaktig i organisationens arbete när det gäller  
 kvalitetsstyrning. 

    □                   □         □                    □ 
Instämmer absolut inte      Instämmer knappast     Instämmer i stort sett     Instämmer helt och hållet 

 
√ Jag kommer i mitt dagliga arbete i kontakt med kvalitetsfrågor. 

    □                   □         □                    □ 
Instämmer absolut inte      Instämmer knappast     Instämmer i stort sett     Instämmer helt och hållet 

 
√ Jag har helt klart för mig hur jag skall dokumentera för att uppfylla  
 fastställda krav. 

    □                   □         □                    □ 
Instämmer absolut inte      Instämmer knappast     Instämmer i stort sett     Instämmer helt och hållet
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√ Jag uppfattar inte kvalitetsstyrning som en belastning. 

    □                   □         □                    □ 
Instämmer absolut inte      Instämmer knappast     Instämmer i stort sett     Instämmer helt och hållet 

 
√ Jag har bra kommunikation med andra medarbetare inom organisationen. 

    □                   □         □                    □ 
Instämmer absolut inte      Instämmer knappast     Instämmer i stort sett     Instämmer helt och hållet 

 
√ Jag har bra kommunikation med andra avdelningar inom organisationen. 

    □                   □         □                    □ 
Instämmer absolut inte      Instämmer knappast     Instämmer i stort sett     Instämmer helt och hållet 

 
√ Jag har fastställda rutiner inom verksamheten som underlättar mitt dagliga 
 arbete. 

    □                   □         □                    □ 
Instämmer absolut inte      Instämmer knappast     Instämmer i stort sett     Instämmer helt och hållet 

 
√ Arbetet med kvalitetsstyrning upptar inte för mycket tid i förhållande till  
 den nytta som det ger. 

    □                   □         □                    □ 
Instämmer absolut inte      Instämmer knappast     Instämmer i stort sett     Instämmer helt och hållet 

 
√ I mitt arbete upplever jag kvalitetsbrister i verksamheten. 

    □                   □         □                    □ 
     Varje dag                 Varje vecka                     Varje månad                    Varje år 

 
√ Om Du vill bli kontaktad för en vidare diskussion, skicka ett e-mail med 

namn och telefonnummer till mig på adressen iliame-7@student.luth.se. 
 
 

Tack för din medverkan och för att du tog dig tid!
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Missivbrev 
 
Avvara 10 minuter och ta chansen att uttrycka dina åsikter och idéer om Vägverket Region 
Norr: s arbete kring kvalitetsfrågor. Jag som skriver detta heter Linda Mårthensson och 
avslutar min civilingenjörsutbildning i Luleå med ett examensarbete om tillämpning och 
styrning av kvalitetssystem hos ”större” offentliga beställare. Studien omfattar både Vägverket 
Region Norr och Banverket Norra Banregionen och jag genomför detta examensarbete för 
Sveriges Byggindustrier. 
 
Kvalitetsfrågor i olika betydelser är mycket väsentliga för dagens samhälle där utbudet av 
produkter och tjänster är viktiga för kunden. Idag innehar byggbranschen en lång rad av 
aktörer med olika roller och ansvar beroende på i vilket skeende processen är i. Beställaren är i 
regel först ut i denna process, vilket medför att det är viktigt att just beställaren säkrar och 
arbetar med effektiva kvalitetsstyrningssystem både internt och externt.  
 
Tanken med denna enkät är att samla information samt orientering kring Vägverket Region 
Norr: s arbete med tillämpning och styrning av kvalitet. Dessutom är tanken att denna 
information skall kunna ge någon indikation om var organisationen står idag gentemot övriga 
aktörer, speciellt inom byggbranschen. Vägverket Region Norr: s enkätstudie genomförs i 
samarbete med Lars Bergdahl som är huvudkontaktperson. Samma enkätstudie kommer att 
genomföras hos Banverket Norra Banregionen där samma frågor kommer att behandlas bland 
medarbetarna.  
 
Svaren till enkäten kommer att behandlas anonymt dvs. utan namn och någon anknytning till 
speciell avdelning eller befattning. Tanken är inte att bedöma medarbetarna inom 
organisationen utan att generellt analysera hur Vägverket Region Norr: s situation ser ut idag 
beträffande kvalitetsstyrningsarbete. Analyssvaren av denna enkät kommer att presenteras 
tillsammans med examensrapporten samt vid muntlig presentationen som kommer att äga rum 
i början av juni i år.  
 
Enkätsvaren återsänds via internpost till personalavdelningen, Luleå, senast den 6 
maj märkt med ”enkät.personal”! Skulle någon vara intresserad av att bli kontaktad för en 
vidare diskussion, skicka gärna ett e-mail till mig på adressen iliame-7@student.luth.se. Vid 
funderingar eller frågor, kontakta mig via telefon 070-639 64 96.  
 
Tack på förhand för din medverkan!  
 
 
Vänliga hälsningar     
 
Linda Mårthensson 
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Enkätstudie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ÖVERGRIPANDE FÖR HELA VÄGVERKET 
 
 
√ Betydelsen av kvalitet kommer att öka i framtiden. 
 

      □               □                     □                    □               □ 
Instämmer absolut inte    Instämmer knappast    Instämmer i stort sett    Instämmer helt och hållet         Vet ej 

 
√ Jag känner väl till Vägverkets kvalitetspolicy. 
 

      □               □                     □                    □               □ 
Instämmer absolut inte    Instämmer knappast    Instämmer i stort sett    Instämmer helt och hållet         Vet ej 

 
√ Jag upplever att Vägverkets kvalitetspolicy är väl förankrat i högsta 

ledningen.  
 

      □               □                     □                    □               □ 
Instämmer absolut inte    Instämmer knappast    Instämmer i stort sett    Instämmer helt och hållet         Vet ej 

 
√ Jag upplever att Vägverkets kvalitetspolicy är väl förankrat genom hela 

organisationen. 
 

      □               □                     □                    □               □ 
Instämmer absolut inte    Instämmer knappast    Instämmer i stort sett    Instämmer helt och hållet         Vet ej 
 

 
Jag är i åldern:          □ 20-30          □ 30-40          □ 40-50          □ 50-60          □ ≥60 
 
Jag är:          □ Man          □ Kvinna 
 
Jag arbetar på avdelning:  
 
Totalt antal år inom Vägverket på regional nivå:     □ <1    □ 1->5    □ 5->10    □ >10  
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FÖR VÄGVERKET REGION NORR: 
 
√ Jag känner väl till Vägverket Region Norr:s arbete med att bygga upp ett 

nytt ledningssystem.  
 

      □               □                     □                    □               □ 
Instämmer absolut inte    Instämmer knappast    Instämmer i stort sett    Instämmer helt och hållet         Vet ej 

 
√ Det är tydligt vad kvalitet innebär i verksamheten för Vägverket Region 
 Norr.  
 

      □               □                     □                    □               □ 
Instämmer absolut inte    Instämmer knappast    Instämmer i stort sett    Instämmer helt och hållet         Vet ej 

 
√ Kunden är idag tydligt identifierad i verksamheten för Vägverket Region 
 Norr. 
 

      □               □                     □                    □               □ 
Instämmer absolut inte    Instämmer knappast    Instämmer i stort sett    Instämmer helt och hållet         Vet ej 

 
√ Kriterier för att tillfredsställa kundens behov är idag tydligt identifierad 
 i verksamheten.  
 

      □               □                     □                    □               □ 
Instämmer absolut inte    Instämmer knappast    Instämmer i stort sett    Instämmer helt och hållet         Vet ej 

 
√ Vägverket Region Norr utför idag en effektiv mätning av  
 kundtillfredsställelse. 
 

      □               □                     □                    □               □ 
Instämmer absolut inte    Instämmer knappast    Instämmer i stort sett    Instämmer helt och hållet         Vet ej 

 
√ Jag är positiv till att arbeta med ständiga förbättringar inom  
 verksamheten för Vägverket Region Norr. 
 

      □               □                     □                    □               □ 
Instämmer absolut inte    Instämmer knappast    Instämmer i stort sett    Instämmer helt och hållet         Vet ej 
 



   

OBS! Glöm inte att svara senast den 6 maj! 

4(4)   Bilaga 9 

 
√ Jag har bra kommunikation med andra avdelningar inom 

organisationen. 
 

      □               □                     □                    □               □ 
Instämmer absolut inte    Instämmer knappast    Instämmer i stort sett    Instämmer helt och hållet         Vet ej 

 
√ Jag kommer i mitt dagliga arbete i kontakt med kvalitetsfrågor. 
 

      □               □                     □                    □               □ 
Instämmer absolut inte    Instämmer knappast    Instämmer i stort sett    Instämmer helt och hållet         Vet ej 

 
√ Det finns fastställda rutiner inom verksamheten som underlättar mitt 
 dagliga arbete.  
 

      □               □                     □                    □               □ 
Instämmer absolut inte    Instämmer knappast    Instämmer i stort sett    Instämmer helt och hållet         Vet ej 

 
√ Arbetet med kvalitetsstyrning upptar inte för mycket tid i förhållande till 
 den nytta som det ger. 
 

      □               □                     □                    □               □ 
Instämmer absolut inte    Instämmer knappast    Instämmer i stort sett    Instämmer helt och hållet         Vet ej 

 
√ I mitt arbete upplever jag brister pga. att aktiviteter, rutiner, verktyg 
 och liknande inte fungerar.  

      □               □                     □                    □               □ 
          Varje dag               Varje vecka                   Varje månad                   Varje år                Vet ej 

 
√ Om Du vill bli kontaktad för en vidare diskussion, skicka ett e-mail med 

namn och telefonnummer till mig på adressen iliame-7@student.luth.se. 
 
 

Tack för din medverkan och för att du tog dig tid!
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Medarbetarna känner väl till Vägverkets kvalitetspolicy.
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Det är tydligt vad kvalitet innebär i verksamheten för Vägverket 
Region Norr.
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Kriterier för att tillfredsställa kundens behov är idag tydligt 
identifierad i verksamheten.
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Medarbetarna är positiva till att arbeta med ständiga förbättringar 
inom verksamheten för Vägverket Region Norr.
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underlättar medarbetarnas dagliga arbete.
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