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Sammanfattning 
Denna undersökning behandlar om det finns en skillnad i hur Total Quality Management, 
TQM, och rivaliserande teorier påverkar prestationen hos företag. Dessutom undersöks om 
det finns en skillnad mellan de företag som är rutinorienterade gentemot de som är 
kunskapsorienterade. 
 
Totalt skickades en elektronisk enkät ut till 265 företag, inom en snarlik bransch, lokaliserade 
runt om i Sverige. Totalt erhölls 49 svar vilket motsvarar en svarsfrekvens på 18,5 %. 
 
I takt med att konkurrensen hårdnar inom affärsvärlden blir det allt viktigare att hitta nya 
strategier för framgång. Förespråkare för TQM har länge hävdat att en hög kvalitet är en väg 
till just denna framgång. Detta gäller inte bara på företagets produkter eller tjänster, utan på 
alla delar i företaget. Kvalitetsarbetet ska genomsyra arbetet i hela företaget. Dock har det på 
senare tid även kommit fram röster som hävdar att TQM inte skapar framgång för alla företag. 
 
Undersökningen kom fram till att TQM i de flesta fall är att föredra gentemot de rivaliserande 
teorierna. Det starkaste exemplet är att skapa förutsättningar för allas delaktighet som bidrar 
starkt till tre av fyra prestationsmått. Tyvärr lyckades inte undersökningen besvara frågan om 
det finns skillnader mellan kunskaps- och rutinorienterade företag. Detta kan bero på att 
svarsfrekvensen inte räckte till för att hitta eventuella skillnader eller likheter. 



Abstract 
This report investigates the differences between the impact on performance by Total Quality 
Management, TQM, and competing theories. Also the differences between routine technology 
and research technology were to be investigated. 
 
A total of 265 Internet based enquires were sent out to companies, within a similar business, 
all over Sweden. A total of 49 answers were achieved, which corresponds to a response rate 
of 18,5 %. 
 
As the competition hardens within business it gets more important to find new strategies for 
success. Spokesmen for TQM have long claimed that high quality is a factor for success. High 
quality doesn’t only comply to the companies’ products or services, but within all parts of the 
company. Quality is supposed to be included within the daily work of the whole organisation. 
But lately the impact of TQM has been questioned, claiming TQM does not lead to success 
for all kinds of companies. 
 
This report presents TQM as a better choice in most cases than the competitive theories, based 
on the results from the Internet based enquires. The strongest case is the part of letting 
everybody be committed which have a positive impact on three of the performance measures. 
The report unfortunately failed to answer the question about the differences between routine 
technology and research technology. This might be because of the low rate of response which 
wasn’t good enough to find any significant differences or similarities.  
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1 Inledning 
I inledningen kommer vi att introducera läsaren i ämnesområdet och presentera vårt 
problemområde. Här kommer också uppsatsens syfte att presenteras samt relevanta 
definitioner av betydelsefulla begrepp för att underlätta läsarens förståelseförmåga. 

1.1 Bakgrund 
Det svenska ordet kvalitet kommer från det latinska ordet ”qualitas” som betyder beskaffenhet 
(Bergman & Klefsjö 2001, s 21). Kvalitet som område är mycket gammalt. Madu (1998, s 1) 
hänvisar till Gitlow et al (1995) som daterar kvalitet till så tidigt som 2000 f Kr. De hänvisar 
till The Code of Hammurabi, Item 229 som säger att ”If a builder has built a house for a man, 
and his work is not strong, and the house falls in and kills the householder, that builder shall 
be slain”. Detta gör personen som bygger huset ansvarig för kvaliteten på sitt arbete eftersom 
dålig kvalitet ger byggaren allvarliga konsekvenser. När man idag talar om 
kvalitetsutveckling tänker man ofta på den kvalitetsrevolution som japanska företag stod för 
mellan åren 1955-1985, vilket är känt som det japanska undret (Bergman och Klefsjö 2001, s 
83). Det japanska undret hade sitt ursprung i att många av de japanska företagsledarna hade 
omkommit under kriget, och de som överlevt fick inget förtroende på grund av deras agerande 
under kriget. Detta ledde till att unga personer från verkstadsgolvet eller nyutexaminerade 
studenter blev företagsledare i Japan, trots att de inte hade de rätta kunskaperna eller 
erfarenheterna. Följden blev att japansk kvalitet drog på sig ett dåligt rykte under 1950-talets 
början. För att råda bot på problemet gjordes en medveten satsning på kvalitetshöjande 
åtgärder. (Bergman och Klefsjö 2001, s 83) Kvalitetsarbetet tog enligt Deming (1986, s 489) 
fart i Japan i samband med hans besök i Tokyo 1950 och Jurans besök 1954. Dessa två, som 
av många anses som kvalitetsvärldens största tänkare (Bergman och Klefsjö 2001, s 80), 
hjälpte mellan 1950 och 1970 till att utbilda ett stort antal japanska förmän och ingenjörer 
(Deming 1986, s 489). Detta är vad som ligger till grund för det japanska undret. 
 
I början av 1990-talet drabbades världen och Japan av en lågkonjunktur som gjorde att det 
japanska undrets effekter stillades. Picard och Groth (2001) hänvisar till Lynagh (1999) som 
menar att lågkonjunkturen i Japan drogs igång av att låga räntor skapade stark köplust samt att 
det i Japan fanns en tradition om låga avkastningskrav på eget kapital. Resultatet av detta var 
inte helt oväntat risk för ökad inflation, ökande räntor och en osäkerhet hos konsumenterna 
vilket ledde till minskad konsumtion (ibid). Följden blev att Japan 1991 gick in i en 
lågkonjunktur. 

1.2 Problemdiskussion 
I dagens konkurrensutsatta marknader gäller det att hitta unika sätt att kunna skapa 
konkurrensfördelar. Johnson och Scoles (2005 s 280) diskuterar hur viktigt det är för ett 
företag att utforma tydliga strategiska beslut för att kunna överleva i dagens marknader. Ett 
sätt att skapa konkurrensfördelar och förbättrad lönsamhet är enligt Bergman och Klefsjö 
(2001, s 53) att generera hög kvalitet på sina produkter och tjänster, precis som de japanska 
företagen gjorde under det japanska undret. Därför ser idag allt fler företag, privata som 
offentliga, kvalitet som en integrerad del i verksamheten, vilket fått begreppet Total Quality 
Management, TQM (Bergman och Klefsjö 2001, s 34). TQM har de senaste åren blivit väldigt 
framgångsrikt i västvärlden och många företag har implementerat TQM för att nå bättre 
framgång. Dock har diskussion förts huruvida TQM passar att implementera i alla 
organisationer.  
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Enligt Bergman och Klefsjö (s 35) beskylldes till en början kvalitetsbristkostnader på 
arbetarna, men i själva verket har det på senare tid uppdagats att kvalitetsbristkostnader 
huvudsakligen uppkommer på grund av företagsledningens bristande insikt och engagemang. 
Ett engagerat ledarskap ligger till grund för en framgångsrik kvalitetsutveckling (ibid). Madu 
(1998, s 4) framhäver Deming som grundaren av TQM. En utveckling från Deming med flera 
är hörnstensmodellen som utvecklats av Bo Bergman och Bengt Klefsjö. Hörnstensmodellen 
består av fem hörnstenar som skall uppfyllas för framgång. De fem hörnstenarna är att sätta 
kunden i centrum, basera beslut på fakta, arbeta med processer, arbeta med ständiga 
förbättringar och skapa förutsättningar för allas delaktighet. (Bergman & Klefsjö 2001, s 35) 
De aspekter som tas upp i denna undersökning är baserade på Bergman och Klefsjös 
hörnstensmodell. Nedan följer en diskussion om olika aspekter för och mot de olika 
hörnstenarna. 
 
Sätta kunderna i centrum. Enligt Bergman och Klefsjö (2001, s 36) är kunden ett centralt 
begrepp i dagens syn på kvalitet. De menar att ett måste för bedriva affärsverksamhet är att 
förstå och möta kunders förväntningar och behov. Lindvall (2001, s 114) menar att fokus på 
kunden gör att det blir allt viktigare för framgång. Vidare menar Lindvall (2001, s 115) att 
företagens agerande gentemot kunden präglas i allt högre grad av ambitionen att utveckla 
långsiktiga relationer, till skillnad mot tidigare transaktionsorienterat synsätt, där företag 
betraktade varje affärshändelse som separat. Långa relationer till kunderna utvecklas med 
bakgrund i att lojala kunder oftast är lönsammare än andra. (Lindvall, 2001, s 114f) Radder 
och Louw (1999) menar å andra sidan att kundorientering inte alltid är bra. De hävdar att 
företagen måste utreda om kundorientering verkligen är till fördel för dem. Radder et al menar 
istället att företagen kan nå en bredare marknad till ett lägre pris tack vara skalfördelning. 
Vidare säger Radder et al att kunden inte alltid är intresserad av att kunna välja mellan olika 
produktvarianter, och att de ibland till och med känner sig obekväma när de får för stor 
valfrihet. 
 
Basera beslut på fakta. Bergman och Klefsjö (2001, s 38) menar att beslut ska baseras på 
fakta. På så vis elimineras risken för att slumpmässiga faktorer får en avgörande betydelse vid 
beslutstagande (ibid). Det som talar emot faktabaserade beslut är enligt Brunsson (2000, s 26) 
att denna form av rationalitet inte alltid är bra. Han hävdar i stället att om beslut ska följas av 
handling är ett irrationellt handlingsmönster att föredra framför ett rationellt. 
 
Arbeta med processer. En process transformerar input till output. Processens mål är enligt 
Bergman och Klefsjö (2001, s 40) att tillfredsställa kunden och samtidigt använda så få 
resurser som möjligt. Med fokus på processer menar Lindvall (2001, s 117) att aktiviteternas 
sammanhang uppmärksammas, och att det på så vis uppkommer en helhetssyn. Detta 
frambringar en förståelse av att det som händer i en del påverkar en annan, och då blir det 
enklare att satsa resurser på rätt plats. (Lindvall 2001, s 117) Däremot menar Ax, Johansson 
och Kullvén (2005, s 70) att ett av problemen med att arbeta med processer, horisontell 
styrning, är att ansvar inte blir lika tydligt som när organisationen är funktionsindelad, 
vertikalt styrd, och att ansvar och befogenheter inte stämmer överens. Humble (1972, s 40) 
menar att om målstyrning används är några av fördelarna klarhet i individuella mål och 
kommunikationer, bättre kontroll, bättre delegering, förändringar i ledningsmetoderna, bättre 
kartläggningar av utbildningsbehov och tydligare mätbarhet av resultatet. 
 
Arbeta med ständiga förbättringar. Enligt Bergman och Klefsjö (2001, s 41) är det av yttersta 
vikt för företagen att hela tiden förbättra kvaliteten på sina produkter, för att möta nya 
tekniska lösningar och nya former av affärsverksamheter som ständigt skapas. Detta handlar 
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om en ömsesidig förbättring som gör det bättre för kunden och samtidigt använder färre 
resurser för företaget (Bergman och Klefsjö, 2001, s 43). Däremot menar Folger och Skarlicki 
(1999) att det ibland är svårt eller rent av omöjligt att genomföra organisatoriska förändringar 
vilket främst beror på att förändringar kan leda till motstånd hos de anställda. Detta motstånd 
uppkommer enligt Coghlan (1993) eftersom förändringar innebär att gå från det kända till det 
okända. Balogun och Hailey (2004) menar att det tar lång tid för de anställda att ändra deras 
beteende och ännu längre för dem att förändra deras attityd till deras arbete. En studie av 
Waldersee och Griffiths (1997) visade att motstånd hos de anställda är det vanligaste 
problemet vid förändringar. 
 
Skapa förutsättningar för delaktighet. Bergman och Klefsjö (2001, s 44) säger att ett 
framgångsrikt kvalitetsarbete bygger på att det skapas förutsättningar för delaktighet i arbetet 
med att tillfredsställa kunden. Därför är det viktigt att samtliga medarbetare får möjlighet att 
själva påverka beslut och delta i förbättringsarbete. Tankegången bygger på att de som ges 
tillfälle att göra ett bra jobb och känna yrkesstolthet också kommer att engagera sig i sitt 
arbete och bidra till en förbättrad kvalitet. Lindvall (2001, s 118) nämner ett liknande 
argument och menar att taylorismens åtskillnad mellan tanke och utförande måste elimineras. 
I sin artikel från 2001 tar Dayr och Leticia upp olika exempel på fall då en hårdare styrning är 
att föredra jämfört med att skapa förutsättningar för delaktighet. Exempelvis hänvisar de till 
Woodward (1965) som kom fram till att vid rutiniserade operationer lämpade sig en 
byråkratisk struktur bäst. Vidare hänvisar de till Weber (1947) som menar att en byråkratisk 
struktur är bättre på att möta en snabb förändring och var dessutom bättre på att få bort 
favorisering, godtycklig auktoritet, diskriminering och inkompetens. 
 
Diskussionen kring hörnstenarna och deras rivaliserande teori ovan pekar på att forskare inte 
är överens om TQMs grundläggande värderingar och deras inverkan på organisationer. Trots 
att de flesta inom kvalitetsvärlden idag är överens om att TQMs grundläggande värderingar är 
bra för ett företag finns det dem som tvivlar. Exempelvis pekar Ahire, Waller och Gollar på 
en undersökning med 500 företag med och utan TQM. Resultatet var att endast en tredjedel 
hade lyckats generera värde. (Ahire, Waller och Gollar, 1995, s 8) Hendricks och Singhal 
(1999) påvisade å andra sidan att ett aktivt arbete med kvalitetsutveckling leder till ökad 
lönsamhet. Exempelvis kom de fram till att företag som erhållit utmärkelser inom kvalitet 
hade en betydligt bättre utveckling i rörelseresultat än de företag som inte erhållit 
kvalitetsutmärkelser.  
 
Anledningarna till TQMs delade framgångar i företag kan vara många. En tänkbar anledning 
är att företag som jobbar med rutinteknologiska1 eller kunskapsteknologiska2 arbetsuppgifter 
har olika förutsättningar för att lyckas väl med sin implementering av TQM. Detta stöds till 
stor del på Woodwards klassiska undersökning från 1965 där det kom fram att byråkratisk 
struktur lämpar sig bäst vid rutinteknologi men vid kunskapsteknologi lämpar det sig att bryta 
upp den byråkratiska strukturen. 

                                                 
1 Med rutinteknologi menas företag vars verksamhet utgörs av standardiserade produkter och tjänster som 
produceras i stora volymer. 
2 Kunskapsteknologi innebär organisationer vars dagliga verksamhet är differentierad samt har stor variation på 
sina varor och tjänster. 
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1.3 Syfte 
Denna uppsats syfte är: 
 

• Att jämföra och analysera TQM-baserade värderingar med rivaliserande teorier utifrån 
organisationers prestationer. 

 
Delsyfte i uppsatsen är: 

 
• Att jämföra hur typen av teknologi påverkar organisationers prestationer utifrån TQM-

baserade och rivaliserande teorier. 

1.4 Metodsynsätt 
Med utgångspunkt från vårt syfte väljs ett analytiskt synsätt som metodologiskt 
tillvägagångssätt i denna undersökning (Arbnor och Bjerke, 1994, s 65). Denna undersökning 
syftar att kvantitativt analysera och jämföra prestation med implementeringsgrad av TQM. På 
grund av detta passar ett analytiskt synsätt bra som metodologiskt tillvägagångssätt. Vidare 
grundas valet till ett analytiskt synsätt på att en objektiv verklighet önskas förklaras. 
Analytiskt synsätt använder sig av befintlig teori för test av uppställda hypoteser. Detta 
används sedan till en kartläggning av ett kausalitetssamband, det vill säga förklaring av 
verkan genom att finna orsaken. Arbnor och Bjerke (1994, s 72) säger att ”ju fler bevisade 
orsaker desto bättre förklaring”. Analytiskt synsätt är av summativ karaktär, alltså att helheten 
är summan av delarna (Arbnor och Bjerke, 1994, s 65). Arbnor et al menat vidare att modeller 
inom analytiskt synsätt har ofta ett kvantitativt inslag. Utifrån detta passar ett analytiskt 
synsätt bäst till uppsatsens undersökning.  

1.5 Kvalitativa och kvantitativa modeller 
Fog (1979) säger i Holme och Solvang (1997, s 75) att ”Innan jag vet vad jag ska undersöka, 
kan jag inte veta hur jag ska göra det”. Detta visar på hur viktigt det är att utgå från sitt 
problem vid val av metodiskt tillvägagångssätt. Wiedersheim-Paul och Eriksson (1991, s 62) 
framhåller att indelningsgrunden i kvalitativa och kvantitativa modeller är viktig eftersom 
både sättet att bedöma och sättet att använda en modell beror på om den är kvalitativ eller 
kvantitativ. Som tidigare nämnts kommer denna undersökning att utgå ifrån en kvantitativ 
metod. Argumenten till detta val grundas av Holme et al (1997 s 78) resonemang om 
utmärkande drag för kvantitativa metoder. Det som kännetecknar en kvantitativ metod är 
enligt Holme et al (1997 s 78) att undersökningen går på bredden, det sker systematiska och 
strukturerade observationer till exempel med enkät och att intresse fokuseras på det 
gemensamma, genomsnittliga eller representativa (ibid). Holme et al menar att kvantitativa 
studier omvandlar information till siffror och mängder för att sedan genomföra statistiska 
analyser. Wiedersheim-Paul et al (1991, s 62) diskuterar kvantitativ som en egenskap hos 
mätningar av olika händelser. Vidare säger Wiedersheim-Paul et al att en variabel som utgörs 
av mätvärden kallas för kvantitativ (ibid). Samtliga av dessa argument stämmer överens med 
denna undersöknings syfte och problemområde vilket stödjer valet för en kvantitativ metod. 
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2 Teori 
I detta kapitel avser vi att behandla de teorier som är relevanta för att analysera det material 
som samlats in i undersökningen. För att få en så rättvis bild som möjligt har teorier som ser 
TQM som ett framgångsverktyg såväl som de rivaliserande teorierna tagits med. 

2.1 Total Quality Management 
Tidigare låg fokus med avseende på kvalitet främst bara på produkterna som företag 
producerade eller distribuerade (Sandholm 2000 s 23). Enligt Sandholm omfattade 
kvalitetsaktiviteter tidigare främst kvaliteten på produkter. Men nuförtiden ses kvalitet i ett 
bredare perspektiv som omfattar alla processer och funktioner samt att alla anställda i 
organisationen skall vara involverade i kvalitetsarbetet. Denna sorts strategi uttrycks som 
Total quality management, TQM. TQM är ett begrepp som är omfångsrikt och det finns ingen 
absolut definition på begreppet. Ledande personer inom kvalitetsämnet definierar TQM på 
liknande sätt och anges ofta i olika modeller för att spegla vilka delar som innefattas vid 
implementeringen av TQM.  
 
För Bergman och Klefsjö handlar TQM om att skapa ”ökad kundtillfredsställelse med lägre 
resursåtgång” (Bergman och Klefsjö, 2001 s 51). Förbättrad kvalitet kan leda till förbättrad 
lönsamhet som i sin tur kan ge upphov till hävstångseffekter. Bergman och Klefsjö menar att 
det finns ett samband mellan högre kvalitet och förbättrad lönsamhet (Figur 2.1).  
 

 
Figur 2.1 Illustration av sambanden mellan en högre kvalitet och förbättrad  
lönsamhet (fritt illustrerad från Bergman och Klefsjö 2001 s 53). 

 
Den streckade linjen i Figur 2.1 illustrerar att sänkta priser endast är en kortsiktig lösning för 
företagen. En långsiktig lösning borde enligt Bergman och Klefsjö vara att investera 
överskottet i produktionskapacitet och förbättrad kvalitet som ger ett försprång gentemot 
konkurrenterna. (Bergman och Klefsjö, 2001, s 53) 
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Bergman & Klefsjö (2001, s 34) definierar begreppet TQM som ”att man ständigt strävar efter 
att uppfylla, och helst överträffa, kunders behov och förväntningar till lägsta kostnad genom 
ett kontinuerligt förbättringsarbete där alla är engagerade och har fokus på organisationens 
processer”. Kärnan i detta är ett engagerat ledarskap omgivet av vad Bergman och Klefsjö 
valt att kalla hörnstenar. Dessa fem hörnstenar är; sätt kunderna i centrum, basera beslut på 
fakta, arbeta med processer, arbeta med ständiga förbättringar och skapa förutsättningar för 
delaktighet. Dessa fem hörnstenar bildar tillsammans med det engagerade ledarskapet 
hörnstensmodellen (Figur 2.2).  
 

 
 Figur 2.2 Hörnstensmodellen (Bergman & Klefsjö, 2001, s 35). 
 
För att lyckas med en implementering av TQM är det enligt Bergman och Klefsjö (2001, s 35) 
viktigt att samtliga värderingar inom TQM samverkar och att en helhetsbild skapas. Detta 
betyder att alla delar i TQM måste genomsyra en organisation för att implementeringen skall 
bli framgångsrik. Detta resonemang påvisas av en studie på företag i Norge av Sun (1999). 
Sun visar i denna studie att det är implementering av samtliga delar av TQM som ger 
förbättrat resultat. En annan intressant aspekt som Sun kommer fram till är att en 
förhållandevis låg andel av företagen har implementerat TQM fullständigt, fastän att nästan 
alla av företagen hävdar att de har fullständiga kvalitetsprogram. Detta faktum visas även av 
en studie i Storbritannien av Ahire, Waller och Golhar (1995). Författarna av denna studie 
konstaterade att två tredjedelar av företagen inte hade slutfört implementeringen av TQM. 
Enligt Ahire et al är det osäkert huruvida de kommer att fullfölja implementeringen. Detta 
faktum visar att företag innehar brister i kunskap om vad TQM innebär och vad ett införande 
innebär och omfattar. 
 
I denna undersökning har Bergman och Klefsjös definition av TQM, hörnstensmodellen, 
använts. Vidare är undersökningen utförd på företag verksamma i Sverige, och det kan då 
tänkas att det kan vara en fördel med en modell utvecklad i Sverige. För att få en djupare 
kunskap inom kvalitetsområdet presenteras två av kvalitetsvärldens största personligheter, 
William E Deming och Joseph M Juran, samt deras syn på TQM (bilaga 1). I bilaga 1 
återfinns även en kortare presentation av professor Bengt Klefsjö och hans verk. 
 

2.2 TQM gentemot de rivaliserande teorierna 
Enligt Eriksson (2002) är en av TQMs fördelar fokuseringen på kunderna vilket skapar ett 
positivt marknadsvärde såväl som avkastning på sysselsatt kapital. Eriksson (2002, s 17) säger 
att hans studie bekräftat tidigare gjorda studier inom området, som säger att en framgångsrik 
implementering av TQM förbättrar organisationens prestation (Eriksson 2002, s 40). 
Hendricks och Singhal (1999) har gjort en undersökning där de kopplar ett aktivt arbetande 
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med kvalitetsutveckling mot förbättrad lönsamhet. I sin studie har de påvisat att företag som 
erhållit utmärkelser inom kvalitet har haft en betydligt bättre utveckling av finansiella 
nyckeltal, som till exempel rörelseresultat, omsättning och totala tillgångar. Även Bullock och 
Rahman (2005) har gjort en undersökning huruvida TQM är har ett signifikant samband med 
organisationens prestation. Undersökning genomfördes i Australien och på Nya Zeeland och 
de företag som ingick i studien var tillverkande. Bullock och Rahman kunde med sitt resultat 
påvisa att implementering av TQM har signifikanta effekter till en organisations prestation. 
 
På senare tid har det dock förts fram synpunkter om att TQM inte uppnått de förväntade 
framgångarna. Enligt Lindvall (2001, s 125) kan anledningarna bakom detta vara flera. Om 
många inför organisationsförändringar är exempelvis förväntningarna höga till en början. Ofta 
riskerar nyheten, förändringsförsöket, att behandlas som lösningen på alla förekommande 
problem. Dessutom är det bara nyhetens fördelar som lyfts fram. Lindvall menar då att detta 
görs för att det finns ett naturligt behov av att kunna utlova stora konkreta fördelar med den 
nya lösningen. Görs inte detta kommer motståndet att vara större. De utlovade fördelarna kan 
sedan av olika skäl inte realiseras fullt ut. Lindvall hävdar att det inte finns någon 
universalmetod som löser alla problem, och ingen metod innebär bara fördelar. En annan 
förklaring kan vara att den nya lösningen inte ges tillräckligt med tid på sig för att få en 
rättvisande utvärdering av konsekvenserna. En tredje förklaring Lindvall (2001, s 126) tar upp 
i sin bok är att TQM inte fullt ut förstås av de berörda i företaget. Detta kan vara en viktig 
förklaring till TQMs misslyckande i USA såväl som i Sverige. Lindvall menar att man i 
allmänhet gärna talar mycket och väl om nya metoder, men att man är mindre benägen att 
avsätta tid och resurser åt dem. De undersökningar som stödjer denna kritik är bland annat 
Ahires, Wallers och Golhars undersökning från 1995 på företag som arbetade efter TQM-
metodik gentemot de företag som inte använde gjorde det. Resultatet de kom fram till vara att 
endast en tredjedel hade lycktas skapa värde i organisationen. (Ahire et al, 1995, s 8) 

2.2.1 Kunderna i centrum gentemot produktionsorientering 

2.2.1.1 Sätt kunderna i centrum 
Enligt Bergman och Klefsjö (2001) utvärderas kvalitet av kunden och måste därför ställas i 
relation till deras behov och förväntningar. Detta betyder att kvalitet är ett relativt mått och 
kan då uppfattas som sämre om till exempel en konkurrent tar fram en produkt med bättre 
produktegenskaper. Även Lindvall (2001 s 114) påtalar vikten av att vara nära kunden i 
arbetet. Han menar att detta skapar ett relationsbaserat arbetssätt från företagen till skillnad 
mot de traditionella transaktionsbaserade. Fördelen här är enligt Lindvall (2001 s 115) att 
lojala kunder i allmänhet är lönsammare än övriga.  
 
Att sätta kunden i centrum innebär att man aktivt tar reda på kundernas behov och 
förväntningar och sedan att man systematiskt under utveckling och tillverkning försöker 
uppfylla dessa. Dessvärre är det inte alltid lätt att veta vad kunderna vill ha, då inte ens 
kunderna vet det ibland. Då menar Bergman och Klefsjö (2001) att andra metoder får 
användas än till exempel marknadsundersökning. Toyota har till exempel låtit medarbetare bo 
hos amerikanska familjer för att få ut de amerikanska kundbehoven inför lanserandet av 
Lexus på den amerikanska marknaden. (Bergman & Klefsjö 2001) 
 
Johnson (1998 s 1) säger att framgång på marknaden ligger i företagets förmåga att locka till 
sig, tillfredsställa och behålla kunder. Marknadsförare har länge hävdat att bedrivande av 
affärer handlar om att matcha heterogena kunder med marknadserbjudanden. När detta 
misslyckas tenderar företag att fokusera alltmer på sina egna produkter istället för på de 
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fördelar åt kunden som produkten erbjuder. När detta händer, menar Johnson (1998, s 2) att 
konkurrenter blir bättre på att tillfredsställa kundens behov. Enligt Johnson (1998, s 3) har 
kundorientering tre mål; Skapa kundinformation, sprida kundinformation och implementering 
(figur 2.3). Att vara kundorienterad är enligt Johnson (1998, s 4) en kontinuerlig process av 
förståelse, kommunikation, implementering och lärande. 
 

 
 

2.2.1.2 Produktionsorientering 
I stället för att sätta kunden i centrum kan fokus ligga på produktionen. Detta synsätt 
härstammar från den industriella revolutionen på 1800-talet. Under denna tidsepok insågs att 
det gick mycket snabbare och effektivare att fabriksproducera standardiserade produkter 
jämfört med att producera produkter som är kundanpassade. Kostnad per producerad enhet 
minskade samtidigt genom skalfördelar. (Radder och Louw, 2000, s 295) Radder och Louw 
(1999, s 37) anser att om ett företag använder sig av produktionsorientering, accepterar oftast 
deras kunder standardiserade produkter, och företaget kan därmed nå en bredare marknad 
genom just skalfördelar. Ett starkt argument för standardiserade produkter är just 
prisskillnaden mellan dem och de kundanpassade produkterna. Företag med klassisk 
produktionsorientering är enligt Pine (1993, s 116-117) oftast byråkratiska och hierarkiska, 
där arbetare, under övervakning, utför repetitiva moment som resulterar i standardiserade 
produkter och tjänster till låg kostnad. (Radder och Louw, 2000 s 295) 
 
Enligt Radder och Louw (1999, s 35) kan företag som konkurrerar i snabbt föränderliga 
branscher med intensiv konkurrens inte längre konkurrera med standardiserade produkter och 
tjänster som affärsstrategi. Men detta innefattar inte alla branscher och det gäller enligt 
Radder och Louw (1999, s 38) att utreda huruvida kundorientering är nödvändig. Radder och 
Louw (1999, s 38) ställer ett antal frågor med avseende på kundorientering. Exempel på dessa 
frågor är: Har kunderna verkligen unika behov?, Bryr sig kunderna om möjligheten till 
skräddarsydda produkter?, Vill kunderna ha många alternativ eller blir de bara osäkra när 
utbudet består av många varianter? Dessa frågor bör tas i beaktning då det enligt Pine (1993) 
är ett antal företag som stött på problem när de ändrat sin strategi från produktionsorientering 
till kundorientering. Ett exempel som Radder och Louw (1999, s 39) tar upp handlar om 
biltillverkaren Nissan som hade 87 olika varianter av rattar till sina bilar. Deras kunder var 
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inte intresserade av flertalet av dem och ogillade att vara tvungna att välja utav så många 
varianter. 

2.2.2 Faktabaserade beslut gentemot handlingsrationalitet 

2.2.2.1 Basera beslut på fakta 
Anledningen till att beslut ska baseras på fakta är att undvika att en slumpfaktor får en 
avgörande betydelse. Exempelvis blir endast ca 25 % av nyproduktionen framgångsrika på 
marknaden. Detta tyder på att beslut om produktutveckling inte baserats på fakta om vad 
kunden vill ha. Även i produktionen är det viktigt att basera besluten på fakta. Tidigare har 
det gjorts mätningar för att värdera de enstaka enheterna, men inte använt dem för att förbättra 
produktionsprocessen i vilken enheten tillverkas. Insamlad data har alltså legat outnyttjad på 
lager. Att basera beslut på fakta innebär också att man aktivt söker upp lämplig information 
för sammanställning och analysering. Insamlandet av fakta kan exempelvis göras med de sju 
förbättringsverktygen och de sju ledningsverktygen3. (Bergman och Klefsjö, 2001, s 38) 
 
Keir (1918) menar att alltför många företag i USA förlitar sig på tur och tumregler i det 
dagliga arbetet. Istället menar han att en arbetare endast kan utföra sitt arbete på rätt sätt om 
han har exakt kunskap. Denna exakta kunskap ska enligt Keir (1918) uppnås genom att 
tillämpa faktabaserade beslut4 och däri användandet av statistik som beslutsunderlag. 
Faktabaserade beslut kan tillämpas i de allra flesta företag. (Keir, 1918)  

2.2.2.2 Handlingsrationalitet 
I senare tids forskning har särskild uppmärksamhet har givits till att beskriva hur det ”bästa” 
valet ska göras, givet ett specifikt problem, specifika alternativ och specifik information. Inom 
forskning har en ökad grad av överensstämmelse vuxit fram angående vilken typ av 
beslutsfattande som borde karaktäriseras av rationalitet, men den empiriska erfarenheten 
pekar på en process som verkar irrationell enligt de normgivande standarderna. Detta är inte 
begränsade till mindre beslut, utan människor visar ett liknande handlingsmönster vid större 
strategiska frågor. (Brunsson, 2000, s 16) Denna irrationalitet beror enligt teorin på tre olika 
faktorer. Antingen är personen i fråga för dum för att kunna handla rationellt, eller så finns det 
en viss form av irrationalitet inneboende i människan som inte kan ändras eller slutligen har 
beslutsfattaren antingen för lite information för att handla rationellt eller för mycket 
information som blir för svårt att få en överblick av. (Brunsson, 2000, s 17) 
 
Mycket av den irrationalitet som observerats inom beslutsfattandet kan förklaras som en form 
av ”handlingsrationalitet”. Detta synsätt ska man särskilt beakta i situationer då motivation 
och engagemang är eftertraktat. Synsättet kan förklara till exempel Kennedyadministrationens 
beslut att invadera Kuba, då ett sådant riskfyllt och vanligtvis illegitimt handlande kräver 
mycket stark motivation och engagemang. Ett bättre alternativ hade med all säkerhet hittats 
om beslutsfattandet hade varit mer rationell, och kanske tillåtit mer kritik, alternativa aspekter 
och skepsis. Men att handla på ett rationellt sätt för att undvika stora misslyckanden är ett 
svårt råd att följa. Om beslutet är tänkt att skapa handlande, är irrationalitet funktionellt och 
bör inte ersättas av en mer rationell process. En rationell analys lämpar sig mer då fördelarna 
från motivation och engagemang endast är marginella. Som exempel hänvisar Brunsson (2000 
s 26) till en undersökning av Lundberg (1961) som säger att investeringskalkyler gjordes vid 
                                                 
3 För den intresserade läsaren beskrivs de sju ledningsverktygen i De sju ledningsverktygen : för effektivare 
planering av förbättringsarbetet, 1999, författad av Bengt Klefsjö. Vidare beskrivs de sju förbättringsverktygen i 
Kvalitet från behov till användning, 2001, författad av Bo Bergman och Bengt Klefsjö. 
4 Scientific Management 
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mindre investeringar, men inte då större strategiska investeringar diskuterades. (Brunsson 
2000, s 26) Vidare finns det en risk med att rationellt beslut kan hejda de nödvändiga 
åtgärderna. När handlingen förutsätter stora förändringar i organisationen kan detta skrämma 
folk för att göra den detaljerade undersökningen som krävs. I de mest extrema fallen ser 
människor beslutsfattande som sin enda uppgift, och upphör helt med att bry sig om 
handlandet eller bara antar att någon handling följer. (Brunsson, 2000, s 27) 

2.2.3 Processorientering gentemot målstyrning 

2.2.3.1 Arbeta med processer 
Bergman & Klefsjö (2001, s 40) definierar en process som ”en uppsättning sammanhängande 
aktiviteter som upprepas i tiden”. Vidare säger de att en process transformerar en input, som 
till exempel information eller material, till en output i form av en vara eller tjänst. Processens 
mål är att tillfredsställa sina kunder med sin output, och samtidigt använda så lite resurser vid 
input som möjligt. Historik om processens gamla förmåga att tillfredsställa sina kunder kan 
användas som kunskap i arbetet att förbättra processen. (Bergman och Klefsjö, 2001, s 40)  
 
Lindvall (2001, s 115) säger att processers syfte är att skapa värde för kunden. Att arbeta med 
processer ökar genomlysbarheten i företaget och möjligheten att se hur resurser används ökar 
därmed. Vidare säger Lindvall (2001, s117) att processorienteringen för med sig ett 
helhetstänkande som om det tillämpas på rätt sätt kan leda till ökade satsningar tidigt i en 
process för att totalt få en lägre kostnad.  

2.2.3.2 Målstyrning 
Förändringar i omgivningen har fått organisationer att skifta från ett traditionellt vertikalt 
utseende till ett horisontellt, processperspektiv. (Ax, Johansson och Kullvén, 2005, s 66) 
Enligt Ax et al (2005) är problemen med ett horisontellt perspektiv att ansvar inte blir lika 
tydliga samt att ansvar och befogenheter inte stämmer överens. Det behöver inte finnas en 
absolut överensstämmelse men om ansvar utkrävs för något man inte alls kan påverka 
minskar ekonomistyrningens effekt. (Ax et al, 2005, s 70) 
 
Om målstyrning5 skulle tillämpas skulle några av fördelarna enligt Humble (1972, s 40) vara 
klarhet i individuella mål och kommunikationer, bättre kontroll, bättre delegering, 
förändringar i ledningsmetoderna, bättre kartläggningar av utbildningsbehov och mätbarheten 
av resultatet.  
 
Enligt Howell (Humble, 1972, s 316) erhålls fördelar för både den enskilde 
befattningshavaren och personalchefen genom målstyrning. För befattningshavaren är 
fördelarna bland annat att han har kännedom av vad hans chef förväntar sig att han ska göra, 
vilket garanterar att han inriktar sig på de viktigaste insatserna först, förståelse för varje 
medarbetares sida var han står och hur han lyckas med sitt arbete, bättre grund för 
prestationsvärdering än som är möjlig genom en värdering baserad på en lista personliga 
karaktärsdrag (förmåga, initiativ, samarbetsvilja, omdöme, hälsa och utseende) och slutligen 
högre individuell prestationsnivå och arbetsmoral som slutmål 
 
För personalchefen är fördelarna en källa för periodiskt återkommande persondata och 
prestationsinformation för att uppdatera personalhandlingarna, bestämning av behoven av 

                                                 
5 Management by objectives 
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personalutveckling inom organisationen och en fast grund för befordringsbeslut och 
lönesättning i praxis (Humble, 1972, s 316f) 

2.2.4 Ständiga förbättringar gentemot förändringsmotstånd 

2.2.4.1 Arbeta ständigt med förbättringar 
Anledningen till att ständigt förbättra kvaliteten på sina produkter och sin verksamhet bottnar 
i att kundernas kvalitetskrav ständigt höjs, nya tekniska lösningar dyker upp dagligen och att 
nya former av affärsverksamheter skapas. Bergman och Klefsjö (2001, s 42) menar att den 
som slutar förbättra sig, slutar att vara bra. De säger även att utan ett externt tryck på 
kvalitetshöjningar är ständiga förbättringar att eftersträva ur en kostnadssynpunkt. Bergman 
och Klefsjö (2001, s 42) hävdar att det inte är ovanligt att kvalitetsbristkostnader uppgår till 
mellan 10 och 30 % av omsättningen. Brister i kvalitet kan även leda till andra kostnader som 
beror på att företag måste hålla stora lager och ha många produkter i arbete, i fall någon 
produkt skulle gå sönder. Kvalitetsutvecklingen har som grundregel att ”det alltid finns ett sätt 
att åstadkomma högre kvalitet till en lägre kostnad”. (Bergman & Klefsjö 2001, s 43) Lindvall 
talar också om vikten av en kontinuerlig utveckling av företaget. Han tar upp två aspekter 
angående detta. Dels ska de nuvarande arbetsuppgifterna utföras bättre än tidigare och 
samtidigt ska arbetsuppgifternas utförande ifrågasättas. Till stöd för detta pekar Lindvall på 
verktyg som ett balanserat styrkort och PDCA-cykeln (Plan-Do-Check-Act). (Lindvall 2001, s 
119) 
 
Kaizen betyder förbättring och är den japanska formen av ständiga förbättringar. Detta 
innebär en ständig förbättring av individens personliga liv, hemliv och arbetsliv. På 
arbetsplatsen innebär detta en ständig förbättring som innefattar alla, chefer såväl som 
anställda. (Imai, 1991, s 9) Enligt Imai (1991, s 15) är Kaizen den största skillnaden mellan 
det japanska och det västerländska ledarskapstänkandet. I västvärlden ses framåtskridandet 
som något som ska ske i stora språng, medan det i Japan ses som en gradvis pågående 
process. (Imai 1991, s 41) Fördelen med Kaizen är att det inte behövs någon tillgång till en 
högt utvecklad teknik eller tillgång till de senaste teknologiska landvinningarna. Oftast är det 
enligt Imai (1991, s 42) sunt förnuft som behövs. 

2.2.4.2 Förändringsmotstånd 
Balogun och Hailey (2004) menar att det tar lång tid för de anställda att ändra deras beteende 
och ännu längre för dem att förändra deras attityd till deras arbete. Balogun et al menar vidare 
att inte alla anställda är villiga eller kapabla till att genomgå en förändring vilket gör att det 
finns en risk för att dessa personer byter arbetsplats. Detta scenario tar tid och kan göra att en 
organisation tappar värdefull kompetens (ibid). 
 
Maurer (1997), Spiker och Lesser (1995), Regar et al (1994) och Martin (1975) hävdar i 
Bovey och Hede (2001 s 534) att orsaken till misslyckande med stora förändringar i en 
organisation kan härledas till motstånd hos de anställda. En studie av Waldersee och Griffiths 
(1997) där 500 stora företag undersöktes mellan 1993 och 1996 visade att motstånd hos de 
anställda var det vanligaste problemet vid förändringar som uppfattades av ledningen. 
Liknande argument framför Folger och Skarlicki (1999) som menar att det ibland är svårt 
eller rent av omöjligt att genomföra organisatoriska förändringar. Detta på grund av att det 
kan resultera i motstånd och skepticism hos de anställda. Förändringsmotstånd hos de 
anställda grundar sig enligt Coghlan (1993), Steinburg (1992), Zaltman och Duncan (1977) i 
att motstånd är en naturlig reaktion i en förändringsprocess. Vidare menar Coghlan (1993) att 
motstånd uppkommer på grund av att förändringar innebär att gå från det kända till det 
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okända. Många människor fruktar det okända, och förändring är alltid laddat med osäkerhet. 
Även i toppen finns rädsla för förändring där upp mot 90 % av förändringarna saboteras av 
styrelsen. Hos de anställda är rädslan för förändring i början av ett förändringsprogram mellan 
60 och 80 %, medan de siffrorna i slutet kan vara 90 och 95 %. (Dayr och Leticia, 2001, s 
674) 

2.2.5 Allas delaktighet gentemot beslutscentralisering 

2.2.5.1 Skapa förutsättningar för allas delaktighet 
För att vara framgångsrik i sitt kvalitetsarbete menar Bergman och Klefsjö (2001, s 44) att 
företag måste skapa förutsättningar för allas delaktighet. De menar att den som ges möjlighet 
att vara med och påverka sitt arbete kommer att känna yrkesstolthet och därför engagera sig 
mer i sitt arbete och bidra till bättre kvalitet. För att lyckas med detta måste ledningen främja 
utvecklingen av självtillit, dialogförmåga, målmedvetenhet, medskapandeförmåga och 
förmåga att lära av erfarenheter av sina medarbetare. Det är inte bara inom den egna 
organisationen som medarbetarna måste engageras i arbetet. Detta måste också ske hos alla 
underleverantörer som bidrar med material eller komponenter till organisationen. Bergman 
och Klefsjö (2001, s 46) menar att detta är en viktig förklaring bakom det faktum att allt fler 
företag väljer att skära ner antalet underleverantörer för att på så vis knyta dem närmare sig 
för att få ett ökat engagemang, ansvar och kvalitetsmedvetande hos kvarvarande 
underleverantörer. (Bergman och Klefsjö, 2001, s 44ff) Även Lindvall (2001, s 118) talar om 
vikten av medarbetarnas delaktighet.  Han menar att taylorismens åtskillnad mellan tanke och 
utförande måste elimineras. Lindvall menar att detta till en början kan möta motstånd bland 
medarbetarna, men att de flesta efter ett tag finner det otänkbart att gå tillbaka till en situation 
präglad av begränsat deltagande. 
 
Rodrigues (1994, s 30) säger att det finns flera fördelar med att låta medarbetarna vara 
delaktiga i beslut. En fördel är att nya beslut accepteras mer när medarbetarna själva varit med 
om att ta besluten. En annan är att varierande åsikter i en diskussion ofta leder fram till bättre 
beslut. Ytterligare en anledning är att det skapar förtroendeingivande miljö, vilket hjälper till 
att bygga upp en prestationsorientering bland de anställda. (Rodrigues, 1994, s 30) 

2.2.5.2 Beslutscentralisering 
Historiskt sett finns det två sätt för ledningen att motivera människor. Den ena är motivation 
genom rädsla, att vara hård, och den andra är motivation genom att förstå, vara god. I början 
av 1900-talet var det den mörkare varianten av motivation som förespråkades och användes. 
Centraliserad auktoritet, regler och regleringar, uppdelning av arbete, tydlig åtskillnad mellan 
personal och arbetare och specialisering betonades hårt. Detta har sedan kommit att kallas 
organisationers maskinteori. I denna teori anses människor bara vara tillbehör till maskiner 
och att de jobbar primärt för att få pengar. Därför jobbar människor endast av rädslan för att 
förlora sina jobb och de försöker komma undan med att göra så lite som möjligt. För att 
förhindra detta krävs noga kontrollering. Ledningen måste berätta för varje anställd exakt vad 
som ska göras under varje minut av dagen. Varje regel måste bokstaveras och varje anställd 
måste använda sitt eget omdöme så lite som möjligt. Arbetskraft kan köpas och säljas precis 
som vilken annan handelsvara som helst och kan behandlas på samma vis. Synsättet utgör 
inget incitament för arbetaren att göra mer än absolut nödvändigt, men däremot kan arbetaren 
lägga ner mycket tid och energi för att få ledningen att se dum ut. Samma mängd energi läggs 
ner av ledningen för att förlöjliga arbetarna. (Dayr och Leticia, 2001, s 666) Många faktorer 
samarbetade för att få maskinteorin att förlora relevans. När teknologin blev mer komplicerad 
blev arbetskraften en kritisk faktor. Det tog längre tid att träna människor och en mer 
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specialiserad kunskap krävdes. Detta förde med sig att det blev dyrare att ha hög 
personalomsättning vilket i korthet betyder att arbetarna fick mer makt bland annat genom 
facken. 
 
När maskinteorin förlorade sin glans började den ”goda” teorin ta över marknaden. Den första 
publicerade empiriska studien av effektivitet och sociala relationer, informella grupper och 
arbetsrestriktioner vid Western Electrics anläggning i Hawthorne är boken Management and 
the Worker som kom ut 1939 av Roethlisberger och Dickson. I boken påtalades vikten av 
anständigt och humant ledarskap. I denna våg föddes det mänskliga relationsledarskapet6. 
Efter andra världskriget bygges denna syn vidare på arbetet av Barnard genom en 
undersökning av Harvard University vid anläggningen i Hawthorne. Slutsatser som drogs var 
bland annat att ledningen ska vara god för att kunna motivera människor. I och med detta 
sattes människan in i organisationsekvationen. Medarbetarnas moral skulle höjas genom bra 
arbetsmiljö, höga löner och anständig övervakning. Antagandet att medarbetarna skulle arbeta 
hårdare har aldrig blivit vetenskapligt bevisat. Under 50- och 60-talet hade human relations-
rörelsen stora framgångar. Men samtidigt började den mörka sidan komma tillbaka. (Dayr och 
Leticia, 2001, s 667) 
 
Denna framgång har pågått fram till idag med hjälp av datorvetenskapen och 
informationssystemexperter. Weber (1947) hävdar att några av framgångarna för den mörka 
sidan var att en byråkratisk organisation kan förändras snabbare och att byråkratiska 
organisationer effektivare kunde eliminera favorisering, godtycklig auktoritet, diskriminering 
och inkompetens (Dayr och Leticia, 2001, s 668).  
 
Under tiden som den mörka och den goda teorin bekämpade varandra, kom det fram idéer om 
att göra en kompromiss mellan de olika. Woodward (1965) i Dayr och Leticia (2001, s 668) 
kom exempelvis fram till att en byråkratisk struktur lämpades bäst till rutiniserade 
operationer, men å andra sidan fungerade tillfälliga arbetsgrupper, decentralisering och 
betoning på interpersonella processer bäst för icke rutinartat arbete. Den goda sidan behövde 
alltså acceptera att öppenhet och tillit inte hade någon verkan i vissa situationer, samtidigt 
som den mörka sidan fick acceptera att byråkrati inte fungerade vid forskning och andra 
vetenskapligt beroende arbeten. (Dayr och Leticia, 2001, s 668)  
 
 
 
 

                                                 
6 Human relation school of management. 
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3 Metod 
I detta kapitel avser vi att redovisa för läsaren vilket metodologiskt tillvägagångssätt som vi 
använt oss av. Här redovisas också hur undersökningen har utförts och vilka respondenter 
som deltog i undersökningen. Slutligen har vi diskuterat metodproblem i form av validitet och 
reliabilitet.  

3.1 Datainsamling 
Insamlandet av data har skett på två olika sätt. Data till den kvantitativa undersökningen 
erhölls genom en elektronisk enkät (bilaga 2). Det andra sättet för insamlandet av data har 
skett genom litteraturstudier.  

3.1.1 Elektronisk enkät 
Enligt Arbnor och Bjerke (1994) kan empirisk data inhämtas genom personlig intervju, 
telefonintervju, postenkät och gruppenkät. Då denna undersökning syftar att nå ut till ett stort 
antal organisationer utan att behöva vara geografiskt begränsade kommer en postenkät att 
användas. För att underlätta distributionen av enkäter och minimera kostnaderna av 
undersökningen valdes att utforma en elektronisk postenkät. Svaren samlas sedan i en databas 
för att kunna bearbetas. En nackdel med postenkät är enligt Dahmström (1996, s 53) risken 
för ett stort svarsbortfall. Dahmström föreslår planering, i en initial fas, av påminnelseutskick 
med anledning av att motverka svarsbortfallet till viss del. En fördel med enkäter är enligt 
Hansagi och Allebeck (1994, s 34) att det inte finns risk för personlig påverkan från 
intervjuaren vilket är väldigt fördelaktigt i denna undersökning eftersom en objektiv bild 
önskas.  
 
För att vara säker på att utformningen av enkäten är utformad korrekt menar Dahmström 
(1996, s 53) att det är viktigt att testa sitt frågeformulär genom att utföra en mindre 
provundersökning. En provundersökning ger en viss kontroll av om det finns frågor som är 
oklara att tolka och besvara (ibid). Vi genomförde en provundersökning där ca tio 
respondenter fick påtala sina synpunkter på enkäten. Respondenterna i provundersökningen 
bestod i både akademiskt sakkunniga inom ämnet samt personer på högre poster i företag som 
skulle kunna omfattas av undersökningen. Detta gav oss värdefull feedback på hur enkäten 
tolkades så att enkäten kunde förbättras ytterligare. 

3.1.2 Litteraturstudier 
För att bilda oss en god uppfattning i ämnet har relevant litteratur studerats. Detta har givit en 
god grund för vidare arbete. Den litteratur som använts behandlar främst ämnet för 
kvalitetsutveckling och TQM. Då vi läst kvalitetsutveckling som examensinriktning för 
civilingenjörsprogrammet, industriell ekonomi har vi från dessa studier haft god insikt i 
begreppet TQM initialt i uppsatsskrivandet. Vår kunskap sedan tidigare inom kvalitetsämnet 
har underlättat litteratursökandet eftersom vi varit familjära med kvalitetsvärldens främsta 
personligheter samt deras verk. För att skapa en aktuell uppfattning om vad som avhandlats 
inom ämnet har tidigare skrivna uppsatser och aktuella artiklar inom TQM från erkända 
tidskrifter studerats. Litteratursökningen har utförts på Luleå tekniska universitets bibliotek 
och artikelsökandet har skett i artikeldatabaserna Emerald och Ebsco.  
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Vid sökandet av relevant litteratur har vi försökt hitta litteratur som uppfattar TQM från olika 
synvinklar. Då majoriteten av litteraturen behandlar TQM som ett framgångsrikt arbetssätt har 
det varit viktigt för oss att även söka litteratur som betraktar TQM ur ett kritiskt perspektiv. 

3.1.3 Val av respondenter 
I vår undersökning önskade vi betrakta företag som kategoriseras som rutinorienterade och 
kunskapsorienterade. För att minska variationen av andra variabler som kan påverka 
slutresultatet valdes företag inom samma bransch. Detta gjordes på grund av osäkerheten 
huruvida rutinorienterade respektive kunskapsorienterade företag i olika branscher kan 
påverka slutresultatet av undersökningen. Variabeln bransch hölls alltså konstant i ett 
förebyggande syfte att minska variationen. Vi fick hjälp av en anonym organisation7 och 
erhöll genom dem ca 260 e-postadresser till företag aktiva i Sverige. Företagen var aktiva 
inom snarlika branscher, främst den kemiska branschen. 

3.1.4 Operationalisering av enkät 
Utformningen och utskick av den elektroniska postenkäten i denna undersökning gjordes i ett 
dataprogram vid namn Query & Report. Enkätens struktur bestod av fyra delar. Den första 
delen behandlade frågor angående respondentens befattning samt information angående 
företaget. Önskan med enkäten var att ledande personer i företagen skulle svara och därför 
ansåg vi det som relevant att ställa en fråga angående respondentens befattning. Vidare ansåg 
vi det som intressant att få reda på företagets storlek. Detta för att kunna jämföra olika 
storlekar av företag mot vårt syfte samt kunna eliminera företag med få anställda eftersom vi 
anser att medelstora och större företag är mer representativa i denna undersökning. Frågorna i 
denna del framtogs genom att vi studerade hur Eriksson (2003) hade behandlat inledningen i 
de enkäter som han använt sig av. 
 
Andra delen behandlar frågor kring företagets prestation jämfört med deras konkurrenter. 
Dessa frågor valdes i samråd med vår handledare att utformas i form av självutvärdering med 
avseende på företagets konkurrenter. Anledningen till detta val togs för att underlätta för 
respondenterna och försöka öka svarsfrekvensen. Alternativet hade varit att de varit tvungna 
att fylla i prestationsmått vilket tagit längre tid. De negativa effekterna med självutvärdering 
kan komma i former av överskattning av sin egen prestation gentemot konkurrenterna.  
 
Tredje delen behandlar vilka kärnuppgifter företaget har och syftar till att bestämma huruvida 
företaget är kunskapsorienterat eller rutinorienterat. För att göra det tydligt utformades 
frågorna i påstående där hälften av frågorna omfattade rutinorientering och den andra hälften 
behandlade kunskapsorientering. (Westerberg, 2001) 
 
Fjärde och sista delen avser att undersöka till hur stor del TQM implementerats i 
organisationen. För varje hörnsten utformades sex påstående, tre av påståendena mäter hur 
mycket som TQM följs och de andra tre påståendena mäter hur mycket företaget arbetar efter 
det rivaliserade synsättet.  Frågorna för TQM bygger till största del på Bergman och Klefsjös 
(2001) tankegångar, men även annan litteratur på området har studerats och påverkat 
frågorna. Den litteratur som avses behandlas i respektive teoridel. Frågorna till de 
rivaliserande teorierna baserades på utvald litteratur som presenteras under respektive 
teoridel. Vi har även tagit i beaktning att dessa frågor till så stor del som möjligt skulle vara 
en kontrast till frågorna för TQM. Detta för att få fram extrempunkterna för respektive 
hörnsten. Desto fler frågor per hörnsten som besvaras resulterar i ett bättre utfall eftersom 

                                                 
7 Källan önskade att vara anonym och därför kommer ingen publicering av namn eller liknande ske. 
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svaren fördelas på många olika frågor och ett medelvärde beräknas fram. Scenariot att bara ha 
en fråga hade kunnat resultera i felaktiga svar då respondenterna inte uppfattat frågan korrekt. 
Genom att ha flertalet frågor som behandlar samma fråga sprids denna risk. Samtidigt var det 
tvunget att minimera antalet frågor för att respondenterna inte skulle bli trötta och avbryta 
enkäten. Därför valdes till slut sex frågor per hörnsten. Trost (1994, s 64) varnar för alltför 
stort användande av frågor av detta slag på grund av att de tröttar ut den som skall svara. 
Risken finns då att respondenterna då bara svarar på måfå eller att de glömmer bort vad 
svarsalternativen handlade om (ibid). Trost (1994, s 64) säger att om frågor med många 
påståendealternativ med samma svarsalternativ skall användas kan det vara klokt att gruppera 
satserna med hjälp av ett extra utrymme. Uppställningen ser då inte fullt så besvärlig eller 
otrevlig ut (ibid). I denna enkät grupperades frågorna i grupper av fem, en lämplig uppdelning 
då det totala antalet frågor i denna del var 30 stycken.  
 
Frågorna med många påståendealternativ gavs samma svarsalternativ och fem olika 
påstående. Valet av fem svarsalternativ bestämdes eftersom det är en välkänd skala som de 
flesta varit i kontakt med. Hansagi & Allebeck (1994, s 52) menar att skalor med fem 
skalsteg, symmetriskt utformade och med en neutral mittpunkt förmodligen är de mest 
använda. Wärneryd (1990) påpekar i Hansagi & Allebeck (1994, s 52) att det är viktigt att ge 
respondenterna möjlighet att välja bland fler än endast ett par svarsalternativ. Argumenten 
huruvida det är lämpligt att använda en mittpunkt är många. Valet med att använda en 
mittpunkt grundades på att Wärneryd (1990) i Hansagi & Allebeck (1994, s 53) menar att det 
inte är ett bra sätt, att inte använda en mittpunkt, om intresse finns av att ta reda på vad de 
tillfrågade verkligen tycker. 

3.1.5 Bortfall 
Då vi erhållit strikta restriktioner från den anonyma organisationen med avseende på hur vi 
fick kontakta dem var det svårt för oss att kunna påverka bortfallet särskilt mycket. I våra 
utskick försökte vi poängtera hur viktigt det var för oss att respondenterna fyllde i enkäten 
och vi skickade ut en påminnelse för att få högre svarsfrekvens. Svarsfrekvensen blev 18,5 % 
(Tabell 3-1). Denna andel på svarsfrekvensen är tillräckligt god för fortsatt analys men 
samtidigt skulle det vara önskvärt med en högre svarsfrekvens eftersom resultatet då skulle 
förbättras. 
 
 Tabell 3-1.  Bortfallet i undersökningen. 

 n Procent 
Besvarade enkäten 49 18,5 % 
Felmeddelande vid utskick 16 6,0 % 
Avböjde att besvara 7 2,6 % 
Besvarade ej enkäten 193 72,8 % 
Totalt 265 100,0 % 

3.1.6 Information om respondenterna 
För att få en god överblick över de företagen som besvarade enkäten efterfrågades deras 
omsättning samt antalet anställda i de olika företagen (tabell 3-2). Tabell 3-2 visar att 
spridningen varit väldigt stor mellan de responderande företagen genom de höga värdena på 
standardavvikelserna. Dock fanns bland respondenterna ett väldigt stort företag med 3500 
anställda som starkt påverkade fördelningen i tabell 3-2. Genom att studera medianen och 
kvartilerna visar det sig att majoriteten av de svarande företagen är små.  
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Tabell 3-2. Statistik om de svarande företagen. 
  Antal anställda Omsättning 
Medelvärde 113,7 207,9 
Standardavvikelse 496,2 811,0 
Median 25,0 50,0 
Övre kvartil  12,0 15,0 
Undre kvartil 65,0 110,0 

3.1.7 Analysmetoder 
Analysen inleddes med en beräkning av respondentens medelvärde för dess svar på de tre 
frågorna som var ställda för samma hörnsten eller rivaliserande teori. Därefter beräknades 
medelvärdet, standardavvikelsen, och rangen för samtliga respondenter, för varje hörnsten 
samt rivaliserade teori. Beräkningarna delades upp i de rutinorienterade och 
kunskapsorienterade samt för samtliga respondenter. För att kunna urskilja vilka företag som 
har rutinteknologi eller kunskapsteknologi valde vi att låta urvalet styra istället för teorin. 
Detta innebar att vi fördelade företagen i dessa två grupper med hjälp av medianen, cirka 
hälften av företagen ansågs därför använda sig av kunskapsteknologi och vice versa. Syftet 
med dessa beräkningar var att få en översiktlig bild av hur fördelningen av mätvärden såg ut 
för de olika faktorerna. 
 
För att undersöka huruvida samband fanns mellan enskilda hörnstenar, rivaliserade teorier och 
prestationsmått utfördes korrelationsanalyser. Detta innebär att relationerna mellan varandra 
undersöktes. Korrelationen kan få ett värde från -1 till 1 där ett positivt värde betyder positiv 
korrelation och ett negativt värde innebär en negativ korrelation. Vid analys av korrelation 
mellan två variabler valdes en signifikansnivå på 15 %. En signifikansnivå på 15 % innebär 
att det är 15 % sannolikhet att de samband som identifieras beror av slumpen. Valet på 15 % 
grundades på underökningens få mätvärden. Över 15 % kändes inte aktuellt eftersom vi då 
bedömde det som för stor risk att dra felaktiga slutsatser. 10 % övervägde vi att välja men 
med anledning av våra få mätvärden valdes det inte på grund av det gav osäkerhet vid 
tolkning av data. 
 
Vidare önskade vi undersöka hela TQM-modellen samt den rivaliserade modellen mot 
prestationsmåtten. För att få fram relevanta analyser och slutsatser genomfördes 
regressionsanalyser. Prestationsmåtten vilka är lönsamhet, produktivitet, tillväxt och 
kundtillfredsställelse sattes som oberoende variabler medan de tio olika TQM- och 
rivaliserande faktorerna (Tabell 4-3) sattes som beroende. I regressionsmodellen valdes fyra 
olika signifikansnivåer, 5, 10, 15 och 20 %. Valet på att använda fyra olika signifikansnivåer 
grundades på att vi var intresserade av att kunna skilja på hur starka samband som fanns 
mellan faktorerna. Vi såg även ett intresse att ta med samband som inte hade väldigt starka 
samband. På grund av att det fanns väldigt få mätvärden för många variabler påverkade detta 
resultatet i våra modeller i form av att det inte fanns så många signifikanta variabler eller 
modeller.  

3.1.8 Metodproblem 
Med reliabilitet menas huruvida upprepade mätningar ger samma resultat, alltså 
hur studiens resultat kan återupprepas (Ejlertsson, 1996). Reliabiliteten 
beskriver hur väl testet mäter det som det avser att mäta, och för att nå hög 
reliabilitet skall det slumpmässiga felet vara litet (Foster, 2001). Med validitet menas att mäta 
det som avses att mätas (Ejlertsson, 1996). Skillnaden mellan dessa två är enligt Holme & 
Solvang (1997) att validitet kan betecknas som frånvaro av systematiska mätfel, medan 
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reliabilitet innebär frånvaro av slumpmässiga sådana. Det är alltså viktigt hur mätningarna 
utförs och hur noggrant informationen sedan bearbetas (ibid). Holme et al hävdar vidare att 
validitet är ett större problem vid en kvantitativ mätmetod som enkäter jämfört med 
kvalitativa intervjuer. Resultaten från en enkätstudie måste därför alltid tolkas med en viss 
försiktighet (ibid). Problem som kan uppstå som Holme et al behandlar är att respondenternas 
svar utgörs av uppfattningar och det är därför inte säkert att det överensstämmer med deras 
faktiska handlande. Vidare kan det tänkas att respondenterna saknar tillräcklig kunskap för att 
på ett riktigt sätt kunna besvara frågorna (ibid). Holme et al säger vidare att det finns en 
möjlighet att respondenten försöker påverka resultatet med undersökningen genom att svara 
på det sätt som de tror intervjuaren söker. Det är viktigt att tänka på att en låg validitet inte 
kan kompenseras av en hög reliabilitet, då det anses mycket viktigare att mäta rätt saker än att 
studien kan återupprepas vid ett senare tillfälle. Därför är hög validitet att föredra 
framför hög reliabilitet (Foster, 2001). 
 
Reliabiliteten i undersökningen förbättrades genom enkla och lättförståeliga frågor i enkäten. 
En del frågor utarbetades utifrån tidigare enkäter, de var med andra ord beprövade sedan 
tidigare. För att vidare förbättra reliabiliteten utfördes en provundersökning på en grupp 
bestående av studenter samt personer verksamma inom företag för att få en klar uppfattning 
huruvida frågorna var lättförståeliga. En annan faktor som ökade reliabiliteten var möjligheten 
att per automatik, i dataprogrammen, föra in resultatet från enkäterna till analys. Hade detta 
utförts manuellt hade risken för mänskliga fel funnits, vilket sannolikt hade resulterat i lägre 
reliabilitet. För att öka validiteten togs stor beaktning vid utformningen av enkätens frågor. 
Med ändamålet att utforma frågorna så att relevant svarsinformation framkom, med avseende 
på undersökningens syfte, fördes diskussioner med personer med stor inblick i TQM. Dessa 
personer var vår handledare samt anställda på avdelningen för kvalitets- och miljöledning på 
Luleå tekniska universitet. Vidare för att öka validiteten var det viktigt att respondenterna 
hade tillräcklig kunskap för att besvara enkäten. Personer i ledande befattningar i 
organisationen ansågs inneha tillräcklig kunskap och därför ombads dessa personer att svara 
på enkäten. För att få en överblick om vilken befattning respondenten hade fanns en fråga 
med i enkäten om detta. Vid analys av svaren från respondenterna visade sig att majoriteten 
av respondenterna hade befattningen VD eller fanns i ledningen vilket också var vår avsedda 
målgrupp (f Figur 3.1). Det skall tilläggas att det fortfarande finns en osäkerhet här eftersom 
det är omöjligt att veta vem som har svarat oavsett vad respondenten uppgett. 
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 Figur 3.1. Respondenternas befattning. 
 
För att få så bra undersökning med så många svar som möjligt ville vi skicka ut påminnelser 
till samtliga respondenter om att besvara enkäten. Dock hade de som tillhandahållit oss e-
postadresserna ett krav om att vi endast fick skicka ut en påminnelse. Om vi hade kunnat 
skicka ut en påminnelse till hade förmodligen svarsfrekvensen ökat något. Vidare hade 
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svarsfrekvensen kunnat öka något om vi hade kunnat använda den anonyma organisationens 
namn, då företagen kanske hade sett ett större värde av att fylla i enkäten. 
 
 
 



Resultat och analys 

 20 

4 Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras resultatet av den empiriska undersökningen. Presentationen av 
resultat kommer att inledas med grundläggande information om de medverkande företagen, 
varefter resultaten från undersökningens frågeställningar presenteras. Resultaten kommer att 
analyseras kontinuerligt under kapitlet.  

4.1 Företagens prestation 
I detta avsnitt redovisas de svarande företagens prestationsmått som är ställda som en 
jämförelse mot deras konkurrenter. I Figur 4.1 redovisas lönsamhet där resultat är samlat 
kring genomsnittet, något förskjutet mot bättre än konkurrenterna. Vidare visar Figur 4.1 en 
jämförelse mot tillväxten där mönstret också visar ett resultat som tyder på att spridningen av 
resultatet ligger runt genomsnitt, med en liten förskjutning mot bättre än konkurrenterna. 
Figur 4.1 tar sedan upp produktivitet där resultatet tyder på att spridningen är mer förskjuten 
mot en bättre produktivitet jämfört med konkurrenterna. Slutligen redovisas i Figur 4.1 
kundtillfredsställelsen där det finns en klar förskjutning mot att majoriteten anser sig vara 
bättre än sina konkurrenter. De flesta företagen anser sig alltså vara lönsammare gentemot 
sina konkurrenter i samtliga fyra fall. 

Figur 4.1. Respondenternas svar med avseende på prestationsmåtten (lönsamhet, tillväxt, produktivitet och 
kundtillfredsställelse) jämfört mot deras konkurrenter. 

4.2 Företagets teknologi  
Här redovisas de frågor som behandlar huruvida de svarande företagen är 
kunskapsorienterade eller rutinorienterade (Figur 4.2). Tabellen är en sammanslagning av de 
fyra frågorna som mäter teknologin. Figur 4.2 förtydligar fördelningen mellan 
kunskapsteknologi och rutinteknologi. I Figur 4.2 syns det tydligt att de flesta företagen anser 
sig tillämpa rutinteknologi i sitt arbete. Endast 18,4 % anser sig vara kunskapsorienterade i 
sitt arbete. 
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 Figur 4.2. Fördelningen av respondenterna mellan  
 rutinteknologi och kunskapsteknologi. 

4.3 Svarsstatistik TQM och de rivaliserande teorierna 
Detta avsnitt redovisar resultatet för hur respondenterna svarat på de frågor som är relaterade 
till TQM (tabell 4-1) och till de rivaliserande teorierna (tabell 4-2). Som tabell 4-1 visar ligger 
medelvärdet för rutin, kunskap och samliga väldigt nära varandra. Vi bedömer därför 
skillnaden mellan de olika teknologierna i tabell 4-1 som icke signifikanta eftersom de ligger 
väldigt nära varandra. Detta innebär att vi kan dra en slutsats att det inte finns en skillnad i hur 
mycket TQM som är implementerat i kunskapsorienterade respektive rutinorienterade företag. 
Även medelvärdet mellan de olika hörnstenarna är väldigt lika och det kan därför inte ses 
någon skillnad mellan hörnstenarna. Spridningen och rangen är konstant i hela tabell 4-1 
vilket innebär att de tillhör en likadan fördelning.  Samma resonemang kan föras i tabell 4-2 
vad gäller skillnaden mellan rutin, kunskap och samtliga. Även här syns ingen signifikant 
skillnad i medelvärde eller spridning. Dock syns en viss skillnad mellan de olika rivaliserande 
teorierna. Det finns i tabell 4-2 en skillnad i medelvärde mellan de tre första och de två sista 
rivaliserande teorierna men på grund av de få mätvärdena så anser vi att denna inte är 
signifikant. Vi kan därför inte urskilja några signifikanta skillnader i tabell 4-2 heller. 
 
 Tabell 4-1. Statistik med avseende på hur respondenternas svar med avseende på TQM- 
 relaterade frågor. 

 Teknologi Medelvärde Std. Av Range 
Rutin (25) 3,83 0,81 2,67 
Kunskap (23) 3,92 0,61 2,33 Kunden i centrum 
Samtliga (48) 3,88 0,71 3,00 
Rutin (25) 3,45 0,73 3,33 
Kunskap (22) 3,63 0,56 2,33 Basera beslut på fakta 
Samtliga (47) 3,54 0,65 3,67 
Rutin (25) 3,68 0,66 2,67 
Kunskap (24) 3,69 0,76 3,00 Arbeta med processer 
Samtliga (49) 3,69 0,70 3,00 
Rutin (24) 3,47 0,72 2,67 
Kunskap (23) 3,53 0,89 3,00 

Arbeta med ständiga 
förbättringar 

Samtliga (47) 3,50 0,80 3,00 
Rutin (25) 3,69 0,76 2,67 
Kunskap (24) 3,79 0,82 3,00 Allas delaktighet 
Samtliga (49) 3,74 0,78 3,00 
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Tabell 4-2. Statistik med avseende på hur respondenternas svar med avseende på frågor som 
behandlade rivaliserade teorier. 
 Teknologi Medelvärde Std. Av Range 

Rutin (25) 3,32 0,76 3,33 
Kunskap (23) 3,25 0,69 3,00 Produktionsorientering 
Samtliga (48) 3,28 0,72 3,33 
Rutin (25) 3,14 0,73 2,67 
Kunskap (22) 3,28 0,71 3,00 Handlingsrationalitet 
Samtliga (47) 3,21 0,71 3,00 
Rutin (25) 3,67 0,82 3,67 
Kunskap (24) 3,62 0,61 2,33 Målstyrning 
Samtliga (49) 3,64 0,72 3,67 
Rutin (24) 2,65 0,76 3,00 
Kunskap (23) 2,59 0,67 2,67 Förändringsmotstånd 
Samtliga (47) 2,63 0,71 3,00 
Rutin (25) 2,84 0,63 2,67 
Kunskap (24) 2,72 0,63 3,00 Beslutscentralisering 
Samtliga (49) 2,78 0,63 3,00 

4.4 Analys 

4.4.1 Korrelationsanalys 
För att få reda på hur de olika delarna i undersökningen förhåller sig till varandra gjordes en 
korrelationsmatris. I bilaga 3 åskådliggörs hur de olika hörnstenarna, rivaliserande teorierna, 
teknologierna och effektivitetsmåtten är korrelerade med varandra. Vid 15 % signifikansnivå 
är exempelvis faktabaserade beslut starkt korrelerade med tillväxt och skapa förutsättningar 
för allas deltagande starkt korrelerat med kundtillfredsställelse. För de rivaliserande teorierna 
kan nämnas att irrationalitet är negativt korrelerat med lönsamhet, med andra ord försämras 
lönsamheten vid högre tillämpning av irrationalitet. Likaså har den rivaliserande teorin till 
ständiga förbättringar negativ korrelation till lönsamhet, produktivitet och 
kundtillfredsställelse. Ett intressant samband som syns i korrelationsmatrisen är att företagen i 
undersökningen anser sig arbeta utefter de TQM-baserade teorierna såväl som de 
rivaliserande teorierna. Detta kan tänkas bero på att företag arbetar utifrån både TQM-
teorierna samt de rivaliserande teorierna. 

4.4.2 Regressionsanalys 
För att se hur de fyra effektivitetsmåtten hängde samman med de olika hörnstenarna och dess 
rivaliserande teorier genomfördes en regressionsanalys i tre delar. Den först delen berör 
samtliga företag, den andra berör de företag som var rutinorienterade och den tredje och sista 
analysen berör de företag som anser sig jobba efter ett kunskapsorienterat arbetssätt. 
Regressionsanalysen presenteras i tre avsnitt med tillhörande tabell (Tabell 4-3, Tabell 4-4 
och Tabell 4-5). I samtliga tabeller är de signifikanta faktorerna och modellerna markerade 
med olika tecken utifrån signifikansnivå. 

4.4.2.1 Rutin- och kunskapsorienterade 
Denna analys genomfördes för att se hur värderingarna inom TQM-teorin och den 
rivaliserande teorin påverkade effektivitetsmåtten. Resultatet finns redovisat i Tabell 4-3. I 
regressionsanalysen mot lönsamhet var ingen av de tre modellerna signifikanta. Körningen 
mot TQM-teorierna hade en väldigt dålig signifikans, vilket även påverkar signifikansen på 
körningen för samtliga teorier. För de rivaliserande teorierna hade körningen en signifikans 
något bättre än de övriga två, men ändå inte bra nog för att kunna dra några slutsatser. I det 
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fallet var handlingsrationalitet, målstyrning och förändringsmotstånd aktiva. Vid en körning 
med endast de tre variablerna mot lönsamhet blir modellen signifikant. Den enda variabeln 
som blir signifikant då är förändringsmotstånd. Koefficienten blir då negativ vilket innebär att 
en ökning av förändringsviljan leder till minskad lönsamhet. Det finns dock även en tendens 
att också handlingsrationalitet har en negativ påverkan på lönsamhet. 
 
För regressionsanalysen mot tillväxt är det endast körningen för de fem hörnstenarna som 
kunde visa upp en signifikant modell. Här är då kunden i centrum och skapa förutsättningar 
för allas delaktighet aktiva. Vidare finns det en tendens att faktabaserade beslut påverkar 
tillväxten positivt. För kunden i centrum är koefficienten negativ, vilket betyder att kundfokus 
påverkar tillväxten negativt. Däremot är skapa förutsättningar för allas delaktighet starkt 
signifikant och påverkar tillväxten positivt. För de övriga två körningarna blir ingen modell 
bra nog för att kunna dra slutsatser. För de rivaliserande teorierna är ingen av de fem 
variablerna signifikanta, men däremot finns det en tendens för att målstyrning har en positiv 
inverkan på tillväxten. Om den variabeln läggs till de fem hörnstenarna blir modellen 
signifikant, men målstyrning blir fortfarande inte signifikant. Däremot blir koefficienterna för 
kunden i centrum och skapa förutsättningar för allas delaktighet större, precis som vid 
körningen för samtliga teorier. För hörnstenen allas delaktighet blir även signifikansen bättre 
än vid körningen för samtliga teorier. 
 
Regressionsanalysen mot produktivitet är den enda som uppvisar signifikanta modeller för 
samtliga tre körningar. För TQM-teorierna är hörnstenarna ständiga förbättringar och skapa 
förutsättningar för allas delaktighet signifikanta. Den förstnämnde med ett negativt samband 
och den andra med ett positivt. För de rivaliserande teorierna är bara förändringsmotstånd 
aktiv, men för produktionsorientering finns en tendens på ett positivt samband. Vid körning 
av samtliga teorier blir dock produktionsorientering signifikant, med ett aningen starkare 
samband än tidigare. Däremot har sambandet för förändringsmotstånd försvagats och de två 
aktiva sambanden för TQM-teorierna har här försvunnit och bara blivit tendenser.  
 
Den fjärde och sista av prestationsmåtten hade en signifikant modell endast vid 
regressionsanalysen mot TQM-teorierna. Då var det endast skapa förutsättningar för allas 
delaktighet som var signifikant, med en positiv påverkan på kundtillfredsställelsen. För de 
rivaliserande teorierna är det målstyrning och förändringsmotstånd som är signifikanta, men 
även om endast de två läggs till regressionsanalysen med TQM-teorierna blir modellen 
fortfarande inte bra nog för att slutsatser ska kunna dras från den. 

4.4.2.2 Rutinorienterade 
Vid regressionsanalys för de rutinorienterade företagen mot lönsamhet fanns där ingen modell 
som är signifikant, detta åskådliggörs i Tabell 4-4. Detta gör att inga slutsatser kan dras för de 
rutinorienterade företagen gentemot lönsamhet. För tillväxt är det bara TQM-teorierna som 
med knapphet är signifikanta. I det fallet är faktabaserade beslut en starkt bidragande faktor 
till en ökning i tillväxt. De övriga två modellerna är inte signifikanta, men för de rivaliserande 
teorierna är målstyrning och beslutscentralisering signifikanta. Om dessa två körs i en 
regressionsanalys tillsammans med TQM-teorierna blir modellen, faktabaserade beslut och 
allas delaktighet signifikanta. Faktabaserade beslut uppvisar då ett positivt samband med 
tillväxt, medan allas delaktighet uppvisar ett negativt. 
 
Modellen för de rivaliserande teorierna är den enda av de tre som är signifikant vid körning 
mot produktivitet. Den enda aktiva variabeln där är förändringsmotstånd som bidrar negativt 
till produktiviteten. De övriga två modellerna är inte signifikanta och de uppvisar ej heller 
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några signifikanta variabler. För kundtillfredsställelse finns det inga signifikanta modeller, 
och därmed kan heller inga slutsatser dras om hur TQM respektive de rivaliserande teorierna 
påverkar kundtillfredsställelsen för de rutinorienterade företagen. 
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 Tabell 4-3.  Regressionsanalys för de rutin- och kunskapsorienterade företagen i undersökningen.  

 Rutin- och kunskapsorienterade 
  Lönsamhet Tillväxt Produktivitet Kundtillfredsställelse 

  TQM-
teorier 

Riv. 
teorier Samtliga TQM-

teorier 
Riv. 

teorier Samtliga TQM-
teorier 

Riv. 
teorier Samtliga TQM-

teorier 
Riv. 

teorier Samtliga 

Kunden i centrum 0,075   0,220 -0,321*   -0,419** 0,101   0,179 -0,031   -0,114 

Faktabaserade beslut -0,171   -0,135 0,328�   0,303 -0,008   -0,049 0,067   0,021 

Arbeta med processer 0,167   0,167 0,202   0,290 0,088   0,015 0,078   0,110 

Arbeta ständigt med 
förbättringar -0,232   -0,227 -0,183   -0,296 -0,296**   -0,242† -0,082   -0,091 

Skapa förutsättningar 
för allas delaktighet 0,166 �� 0,083 0,463***   0,485** 0,379***   0,254† 0,401***   0,362** 

Produktionsorientering   0,093 0,108   0,033 -0,095   0,166† 0,195*   0,020 0,044 

Handlingsrationalitet   -0,182† -0,235*   0,083 0,033   0,031 -0,026   0,109 0,066 

Målstyrning   -0,127 -0,144   0,272† 0,265   -0,070 -0,096   0,228* 0,168 

Förändringsmotstånd   -0,260* -0,256†   -0,057 0,100   -0,437*** -0,386***   -0,275** -0,157 

Beslutscentralisering   -0,040 -0,117   -0,261 -0,136   0,083 0,079   -0,022 0,084 
Signifikans 0,908 0,272 0,544 0,068** 0,612 0,241 0,127* 0,024*** 0,104* 0,127* 0,315 0,409 
F-value 0,304 1,324 0,898 2,238 0,720 1,350 1,094 2,914 1,753 1,833 1,223 1,068 
R² 0,034 0,133 0,191 0,206 0,077 0,262 0,113 0,253 0,316 0,176 0,125 0,219 
R²-Adjusted -0,078 0,033 -0,022 0,114 -0,030 0,068 0,010 0,166 0,136 0,080 0,023 0,014 
 † 20 % Signifikansnivå         
 * 15 % Signifikansnivå         
 ** 10 % Signifikansnivå         
 *** 5 % Signifikansnivå         
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Tabell 4-4. Regressionsanalys för de rutinorienterade företagen i undersökningen. 

 Rutinorienterade (25 st) 
  Lönsamhet Tillväxt Produktivitet Kundtillfredsställelse 

  TQM-
teorier 

Riv. 
teorier Samtliga TQM-

teorier 
Riv. 

teorier Samtliga TQM-
teorier 

Riv. 
teorier Samtliga TQM-

teorier 
Riv. 

teorier Samtliga 

Kunden i centrum 0,061   0,612** -0,275   -0,175 0,051   0,123 -0,085   -0,222 

Faktabaserade beslut -0,218   -0,006 0,640**   0,693* -0,100   -0,047 0,188   0,218 

Arbeta med processer 0,306   -0,339 -0,103   -0,037 0,163   -0,076 0,157   0,327 

Arbeta ständigt med 
förbättringar 0,309   0,379 0,217   0,003 0,077   0,118 -0,003   0,231 

Skapa förutsättningar 
för allas delaktighet -0,023   0,153 0,132   0,194 0,388   0,222 0,428†   0,357 

Produktionsorientering   0,576*** 0,789***   0,033 -0,083 
 

0,110 0,211   -0,112 -0,231 

Handlingsrationalitet   -0,331† -0,591**   -0,134 -0,198   0,125 0,025   0,205 0,243 

Målstyrning  -0,276 -0,659**   0,422* 0,132   -0,077 -0,183   0,199 0,005 

Förändringsmotstånd   -0,085 0,337   -0,217 0,078   -0,570* -0,357   -0,194 0,229 

Beslutscentralisering   -0,099 -0,010   -0,621** -0,464†   -0,048 0,053   -0,144 0,095 
Signifikans 0,747 0,234 0,312 0,153* 0,329 0,350 0,440 0,105* 0,508 0,237 0,906 0,591 
F-value 0,536 1,507 1,313 1,839 1,242 1,233 1,008 2,134 0,968 1,498 0,301 0,854 
R² 0,124 0,284 0,484 0,326 0,246 0,468 0,210 0,360 0,409 0,283 0,074 0,379 
R²-Adjusted -0,107 0,096 0,115 0,149 0,048 0,088 0,002 0,191 -0,013 0,094 -0,170 -0,065 
 † 20 % Signifikansnivå         
 * 15 % Signifikansnivå         
 ** 10 % Signifikansnivå         
 *** 5 % Signifikansnivå          
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4.4.3 Kunskapsorienterade 
De kvarvarande 24 företagen är de som betraktas som kunskapsorienterade i undersökningen. 
En sammanfattning av regressionsanalysen finns redovisade i Tabell 4-5. Modellen för de 
rivaliserande teorierna är den enda av de tre som är signifikant. Aktiva variabler är då 
handlingsrationalitet och förändringsmotstånd, medan produktionsorientering och målstyrning 
uppvisar tendenser att påverka lönsamheten. Av dessa fyra är det endast målstyrning som har 
en positiv påverkan på lönsamheten, de andra tre har negativ. För både tillväxt och 
produktivitet finns det inga signifikanta modeller och därmed kan inte heller några slutsatser 
dras om deras inverkan på prestationsmåtten. När det gäller kundtillfredsställelse är det enbart 
de rivaliserande teorierna som uppvisar en signifikant modell. De aktiva variablerna är då 
målstyrning och förändringsmotstånd. Den förstnämnda har en positiv påverkan på 
kundtillfredsställelsen medan den sistnämnda påverkar negativt.  
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 Tabell 4-5. Regressionsanalys för de kunskapsorienterade företagen i undersökningen.  

 Kunskapsorienterade (24 st) 
  Lönsamhet Tillväxt Produktivitet Kundtillfredsställelse 

  TQM-
teorier 

Riv. 
teorier Samtliga TQM-

teorier 
Riv. 

teorier Samtliga TQM-
teorier 

Riv. 
teorier Samtliga TQM-

teorier 
Riv. 

teorier Samtliga 

Kunden i centrum 0,276   -0,059 -0,545   -0,282 0,484*   0,799*** 0,149   0,278 

Faktabaserade beslut -0,399   -0,180 -0,372   -0,462 -0,013   -0,034 -0,136   0,029 

Arbeta med processer 0,141   0,254 0,621*   0,264 -0,015   -0,252 0,037   -0,129 

Arbeta ständigt med 
förbättringar -0,384*   -0,284 -0,238   -0,451 -0,493***   -0,582*** -0,155   -0,156 

Skapa förutsättningar 
för allas delaktighet 0,146   0,075 0,488†   0,606* 0,289   0,063 0,369*   0,167 

Produktionsorientering   -0,217† -0,209   0,117 0,179   0,136 0,382**   0,100 0,124 

Handlingsrationalitet   -0,301** -0,363**   0,415** 0,433*   -0,014 0,191   0,051 0,095 

Målstyrning   0,302† 0,327   0,055 0,073   0,032 0,166   0,353** 0,318 

Förändringsmotstånd   -0,358** -0,322†   0,127 0,320   -0,382** -0,426**   -0,580*** -0,556*** 

Beslutscentralisering   0,153 0,034   0,050 0,143   0,160 0,046   0,159 0,180 
Signifikans 0,497 0,113* 0,393 0,399 0,392 0,444 0,314 0,635 0,259 0,661 0,082** 0,469 
F-value 0,908 2,095 1,161 1,092 1,106 1,072 1,284 0,693 1,455 0,656 2,359 1,033 
R² 0,201 0,368 0,472 0,233 0,235 0,452 0,263 0,161 0,528 0,154 0,396 0,443 
R²-Adjusted -0,020 0,192 0,065 0,020 0,023 0,030 0,058 -0,072 0,165 -0,810 0,228 0,014 
 † 20 % Signifikansnivå         
 * 15 % Signifikansnivå         
 ** 10 % Signifikansnivå         
 *** 5 % Signifikansnivå         
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5 Slutsatser 
Detta kapitel avser att kortfattat presentera de slutsatser som framkommit ur analysen av 
enkätsvaren. 

 
Tabell 5-1 är en sammanfattning av Tabell 4-3, Tabell 4-4 och Tabell 4-5 där endast de 
signifikanta variablerna tagits med om modellen är signifikant. Vidare har koefficienterna 
ersatts av additions- och subtraktionstecken för att få en pedagogisk bild över de olika 
variablernas bidrag till respektive prestationsmått. Eftersom så pass få av modellerna över 
samtliga teorier var signifikanta har dessa tagits bort från tabellen. Detta beror på att 
undersökningen har för få svar för att kunna få fram signifikanta modeller till så många 
variabler. Det blir med andra ord för mycket brus i modellen när antalet mätvärden är för få.  
 
Ur tabell 5-1 kan utläsas att lönsamheten påverkas endast av de rivaliserande teorierna. 
Produktionsorientering, handlingsrationalitet och förändringsmotstånd påverkar alla tre 
lönsamheten negativt medan målstyrningen har en positiv inverkan. Samtliga fyra samband är 
endast signifikanta för de kunskapsorienterade företagen. Dock kan påpekas att både 
produktionsorientering och målstyrning endast är aktiva vid en signifikansnivå på 20%, och 
det kan därför tolkas mer som en tendens snarare än ett bevisat samband mellan dem och 
lönsamheten. Tillväxten påverkas av TQM-teorierna där faktabaserade beslut och skapa 
förutsättningar för allas delaktighet påverkas positivt för kunskaps- och rutinorienterade 
företag. Kunden i centrum har negativ påverkan vid kunskaps- och rutinorienterade företag 
men positivt för rutinorienterade företag. Nämnas här kan göras att faktabaserade beslut 
endast kan tolkas som en tendens medan skapa förutsättningar för allas delaktighet har ett 
starkt positivt samband till tillväxten. För produktiviteten är både TQM-teorier och 
rivaliserande teorier signifikanta. Att ständigt arbeta med processer visar sig påverka 
produktiviteten negativt, medan skapa förutsättningar för allas delaktighet påverkar positivt. 
För de rivaliserande teorierna finns en tendens åt att produktionsorientering har positiv 
påverkan på produktiviteten, medan förändringsmotstånd har negativ påverkan. När det gäller 
kundtillfredsställelsen finns det för TQM-teorierna endast en aktiv hörnsten, skapa 
förutsättningar för allas delaktighet, som har en positiv inverkan. De rivaliserande teorierna 
har två aktiva, målstyrning som påverkan positivt och förändringsmotstånd som verkar 
negativt. Allt som allt kan sägas att skapa förutsättningar för allas delaktighet är den starkaste 
av de tio variablerna som har en mycket stark positiv koppling till tre av de fyra 
prestationsmåtten. Den svagaste är förändringsmotstånd som har negativ påverkan på tre av 
måtten. 
 
Några direkta skillnader mellan de olika teknologierna gentemot prestationsmåtten har inte 
kunnat dras av denna undersökning. Detta beror till stor del på begränsningen i antalet svar. 
Det som eventuellt kan urskönjas ur undersökningen är att hörnstenen kunden i centrum 
bidrar positivt till lönsamheten för rutinorienterade företag men negativt för 
kunskapsorienterade. Vidare kan ses att både kunskaps- och rutinorienterade företag har 
negativa samband mellan förändringsmotstånd och produktivitet. 
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 Tabell 5-1. Sammanfattning av signifikanta modeller och variabler. 
  Lönsamhet Tillväxt Produktivitet Kundtillfredsställelse 

  
TQM-

teorier 
Riv. 

teorier 
TQM-

teorier 
Riv. 

teorier 
TQM-

teorier 
Riv. 

teorier 
TQM-

teorier 
Riv. 

teorier 
KoR     -*           
R     +**           Kunden i centrum 
K                 
KoR     +†           
R                 Faktabaserade beslut 
K                 
KoR                 
R                 Arbeta med processer 
K                 
KoR         -**       
R                 Arbeta ständigt med 

förbättringar 
K                 
KoR     +***   +***   +***   
R                 Skapa förutsättningar för allas 

delaktighet 
K                 
KoR           +†     
R                 Produktionsorientering 
K   -†             
KoR                 
R                 Handlingsrationalitet 
K   -**             
KoR                 
R                 Målstyrning 
K   +†           +** 
KoR           -***     
R           -*     Förändringsmotstånd 
K   -**           -*** 
KoR                 
R                 Beslutscentralisering 
K                 

† 20% Signifikansnivå, * 15 % Signifikansnivå, ** 10 % Signifikansnivå, *** 5 % Signifikansnivå
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6 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras undersökningens slutsatser och jämförs mot teorin som presenterats 
i tidigare kapitel. Slutligen ges förslag på fortsatt arbete. 

6.1 De olika teorierna 
När det gäller TQM-teorierna är det kanske mest iögonfallande att hörnstenen kunden i 
centrum inte har någon signifikant påverkan på kundtillfredsställelsen. Däremot påverkar den 
tillväxten vilket kan verka lite oväntat då den inte påverkar kundtillfredsställelsen. Vad som 
kan verka än mer konstigt är att påverkan är negativ för samtliga företag, men positiv för de 
rutinorienterade företagen. Det kan tänkas att rutinorienterade företag producerar 
standardiserade produkter och borde således inte vara fullt så kundanpassade. Förklaringen till 
varför koefficienterna har olika tecken är inte lätt att hitta, men en tänkbar anledning är att en 
ökad marknad har lett till ökade försäljningar för företagen i genomsnitt, som därmed inte 
hinner med att vara kundorienterade. En annan orsak kan också vara att modellen visar ett 
felaktigt resultat på grund av exempelvis låg tillförlitlighet. För de rutinorienterade företagen 
behövs kanske inte lika stor resursökning för att klara av att producera mer, som det krävs för 
de kunskapsorienterade. Därmed kan de rutinorienterade företagen sälja mer till ett lägre pris 
och kanske på så vis få en ökad tillväxt. Ett argument till dessa differentierade resultat kan 
vara att det enligt Bergman och Klefsjö (2001) är svårt att veta vad kunderna faktiskt vill ha 
eftersom de inte alltid vet det själv. Företagen misslyckas med andra ord att ta reda på och 
möta kundernas behov. De faktabaserade besluten har en tendens att påverka tillväxten. 
Förklaringen till detta kan vara att fakta ligger till grund för att bra och rätt beslut tas, som 
därmed leder till en bra tillväxt. Detta stöds av Bergman och Klefsjö (2001) samt Keir (1918). 
Anledningen till att det inte finns ett starkt samband mellan dem kan vara att beslut tagna på 
fakta inte leder till handling. Att arbeta med processer har ingen signifikant påverkan på något 
av de fyra prestationsmåtten. Däremot har arbetet med ständiga förbättringar en påverkan på 
produktiviteten. Denna påverkan är negativ och kan bero på den osäkerhet som kan medfölja 
förändringar. Osäkerhet kan göra att medarbetarna störs i sitt arbete och gör motstånd mot 
förändringar vilket leder till sjunkande produktivitet. Detta synsätt stöds av Waldersee och 
Griffiths (1997). Den sista av de fem hörnstenarna, allas delaktighet, har en stark positiv 
koppling till tillväxt, produktivitet och kundtillfredsställelse. Detta pekar på att alla måste få 
vara delaktiga i det vardagliga arbetet för att framgång ska nås. Därmed överensstämmer vår 
undersökning med Bergman och Klefsjö (2001), Lindvall (2001) och Rodrigues (1994) syn på 
delaktighet.  
 
Produktionsorientering uppvisar inga signifikanta samband med något av de fyra 
prestationsmåtten. Däremot finns det tendenser att det påverkar lönsamhet och produktivitet, i 
det förstnämnda fallet negativt och i det andra positivt. I fallet lönsamhet gäller sambandet de 
kunskapsorienterade företagen. Alltså finns det tendenser åt att produktionsfokus inte är att 
föredra för ett kunskapsorienterat företag. Däremot finns tendensen att produktionsorientering 
är bra vid samtliga företag. Det skulle kunna betyda att kunderna här accepterar 
standardiserade produkter och företagen drar nytta av skalfördelar, precis som Radder och 
Louw (2000) påstår. Handlingsrationalitet påverkar endast lönsamheten negativt. Det betyder 
alltså att om besluten i ett företag uppvisar en för stor grad av irrationalitet kommer det 
påverka lönsamheten negativt. Detta kan bero på att felaktiga och direkt dumdristiga beslut 
tas, istället för väl genomtänkta. Detta pekar på hur viktigt det är att basera beslut på fakta 
precis som Bergman och Klefsjö (2001) förespråkar. Målstyrning påverkar 
kundtillfredsställelsen på ett positivt sätt och det finns även tendenser att den påverkar 
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lönsamheten positivt. Att målstyrning påverkar lönsamheten kommer kanske inte som någon 
större överraskning då den kan härledas till den bättre styrningseffekten som Ax, Johansson 
och Kullvén (2005) påpekar. Dock är det mer överraskande att målstyrningen påverkar 
kundtillfredsställelsen, vilket vi inte finner stöd för i teorin. Förändringsmotstånd påverkar tre 
av prestationsmåtten, och i samtliga fall är påverkan negativ. Resultatet pekar på att ett 
företag inte kan vara motvilliga att införa förändringar i organisationen, utan då sjunker 
genast lönsamhet, produktivitet och kundtillfredsställelse. Därför kan vi baserat på 
undersökningens resultat förkasta argumenten som Balogun och Hailey (2004), Hede (2004) 
med flera framför. En tänkbar anledning till detta är att de företag som inte gör förändringar 
inte klarar av att hänga med i utvecklingen och därmed inte klarar av att möta konkurrensen. 
För beslutscentralisering finns det inga signifikanta effekter på några av de fyra 
prestationsmåtten. 
 
För kunden i centrum och dess rivaliserande teori produktionsorientering går det inte att dra 
några för stora växlar. Däremot lutar det åt att ett arbete med kunden i centrum är bättre än 
produktionsorientering. Anledningen till detta är att produktionsorientering uppvisar negativ 
påverkan på lönsamhet medan hörnstenen kunden i centrum har positiv och negativ påverkan 
på tillväxt, beroende på typ av teknologi. Skulle så vara fallet stämmer detta med vad 
Bergman och Klefsjö (2001), Lindvall (2001) och Johnson (1998) säger. På samma vis kan 
inga klara slutsatser dras från faktabaserade beslut och dess rivaliserande teori 
handlingsrationalitet. Men även här lutar det åt fördel för TQM då denna har en positiv 
påverkan på tillväxt, medan handlingsrationalitet påverkar lönsamheten negativt. Men i båda 
dessa fall rör det sig bara om tendenser och inga signifikant påvisade påverkningar på 
respektive prestationsmått. När det gäller arbetet med processer och dess rivaliserande teori 
målstyrning är det svag fördel för den rivaliserande teorin. Där finns en tendens till att 
målstyrning påverkar lönsamhet positivt, åtminstone vid kunskapsorienterade företag, men för 
processorientering har inga signifikanta effekter hittats. För hörnstenen att ständigt arbeta med 
förbättringar och dess rivaliserande teori förändringsmotstånd kommer kanske de mest 
förvirrande resultaten. Samtliga påvisar bara negativa effekter mot prestationsmåtten, men för 
TQMs del rör det sig om ett signifikant samband, medan det är fyra signifikanta samband för 
den rivaliserande teorin. Det är alltså kanske inte alltid som Bergman och Klefsjö (2001) 
påstår att det ständigt skall förbättras. Det verkar samtidigt inte som att argumenten mot 
förändring som Balogun och Hailey (2004) med flera framför stämmer. Det optimala kanske 
istället är att hitta en balansgång mellan ständiga förbättringar och att vara motvilliga till 
förändringar. Företagen måste anpassa och förändra sig efter omvärlden, men samtidigt inte 
så mycket att det skapar oro bland medarbetarna. För det sista paret, skapa förutsättningar för 
ständiga förbättringar och beslutscentralisering är det en klar fördel för TQM-teorierna. Vi 
kan alltså troligen förkasta den mörka sidan som Dayr och Leticia (2001) diskuterar angående 
beslutscentralisering. Undersökningen visar på att allas delaktighet bidrar med 5 % 
signifikansnivå för ökad tillväxt, produktivitet och kundtillfredsställelse samt att 
korrelationskoefficienten är relativt hög. Sammanfattningsvis finns där ett övertag för TQM 
gentemot de rivaliserande teorierna. 
 
Som meningen var initialt skulle undersökningen omfattas av medelstora och större företag. 
Med anledning hur fördelningen av de responderande företagens storlek såg ut gick inte detta 
att genomföra då en stor del av dem tillhörde kategorin små företag. Detta kan tänkas påverka 
uppsatsens slutsatser negativt. Ett fortsatt arbete kan tänkas vara att kvalitativt undersöka en 
eller ett fåtal större företag och se om TQM skapar värde för just dessa företag. 
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7 Bilagor 
Bilaga 1 – Biografier 

William Edwards Deming 
 
Deming föddes den 14 oktober 1900 i Iowa. 1917 började han läsa vid 
University of Wyoming där han 1921 erhöll en B.S. och 1925 erhöll han 
en M.S. från University of Colorado, båda i matematik och matematisk 
fysik. Slutligen erhöll han Ph.D. 1928 från Yale University. Under hela 
sin studietid jobbade Deming extra för att försörja sig. Under somrarna 
1925 och 1926 jobbade Deming på Western Electrics vid Hawthorne 
fabriken i Chicago. Det var här som han lärde känna Walter A. Shewart 
och hans försök att standardisera telefonproduktionen. 
 

Trots att Deming blev erbjuden jobb av Western Electrics efter han 
erhållit sin doktorsexamen valde Deming att flytta till Washington i 
stället och jobba för the U.S. Department of Agriculture. Här blev han 

ansvarig för departementets kurser inom matematik och statistik. Han bjöd in flera 
gästföreläsare, däribland Shewart. Demings yrkesliv blomstrade, men på hemmaplan var det 
värre. 1922 hade Deming gift sig med Agnes Bell, och de hade tillsammans överlevt de tuffa 
utbildningsåren. Tillsammans hade de adopterat en dotter, Dorothy, men endast ett år efter 
detta, 1930, gick Agnes Bort. 1932 hade Deming gift om sig med Lola Elizabeth Shupe. 
Tillsammans fick de två döttrar. 
 
1938 började Deming jobba med folkräkning och började precis innan kriget med att använda 
sig av statistiska beräkningar till en ickeproducerande process. 1942 hjälpte Deming till med 
att lära ut statistiska tekniker till ingenjörer involverade i produktionen i krigsindustrin. Trots 
kvalitetens framfart under kriget var det kvantiteten som drog det längsta stråt efter kriget. 
Detta berodde på att det bara var ingenjörer, och inte chefer, som hade utbildats i statistik 
under kriget. Detta misstag var något som Deming skulle rätta till nästa gång han gav 
kurserna, i Japan. (http://www.deming.org/theman/articles/articles_gbnf01.html 2005-05-05)  
 
Deming var professor i statistik vid New York University när han 1950 blev inbjuden till 
Japan för att hålla ett seminarium för japanska företagsledare. 
(http://www.deming.org/theman/articles/articles_50influenced02.html 2005-05-06) I Japan 
anses han vara, tillsammans med Juran, en av dem som bidragit mest för utvecklingen av 
kvalitetsfrågor (Klefsjö och Sandholm, 2004) Mycket av sin framgång i Japan har dock 
Deming Genichi Taguchi, japans egen kvalitetsexpert, att tacka för. 
(http://www.deming.org/theman/articles/articles_50influenced02.html 2005-05-06) Deming 
verkade under samma tidsperiod som Juran och var med i utvecklingen i Japan. Genom sitt 
arbete i Japan erhöll Deming, av den japanska kejsaren, den högsta orden en utlänning kan få 
(Deming, 1986). För att ytterligare visa uppskattning på Demings bidrag till 
kvalitetsutvecklingen grundades 1951 i Japan Demingpriset. Priset tilldelas företag för att 
stimulera dem att arbeta med kvalitetsutveckling. (Klefsjö och Sandholm, 2004) 
 
Deming är antagligen mest känd för sina 14 punkter som ursprungligen presenterades i 
”Quality, Productivity, and Competetive Position”. Senare reviderade han punkterna och de 
presenterades i hans mest kända verk ”Out of the Crisis”. Poängen med de 14 punkterna är att 

http://www.deming.org/theman/articles/articles_gbnf01.html
http://www.deming.org/theman/articles/articles_50influenced02.html
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göra det möjligt för alla att kunna jobba med glädje. 
(http://www.deming.org/theman/articles/articles_gbnf01.html 2005-05-06) 
 
Den 20 december 1993 dog Deming i sitt hem. 
 
Demings syn på TQM 
Precis som Juran betonar Deming företagsledningens viktiga roll för ett framgångsrikt 
kvalitetsarbete i en organisation. För att en organisation skall få ett varaktigt 
förbättringsarbete är det av största vikt att ledningen är engagerade. Demings tankar kring 
kvalitetsfrågor för företagsledningen påträffas i Demings berömda 14-punktslista (Figur 7.2). 
 

 
Figur 7.2 Demings 14-punktslista.  
Fritt översatt av Bergman och Klefsjö (2001) efter Deming (1986)   

 
En förklaring med kortfattande kommentarer följer nedan (Bergman och Klefsjö, 2001, s 377-
381). 
 
1. Skapa ett klimat för långsiktiga beslut och ständig förbättring. 
Ett av de största problemen vad gäller kvalitet, lönsamhet och långsiktig överlevnad är 
kortsiktiga lönsamhetskrav och för stort fokus på dagliga bekymmer. Om en organisation inte 
investerar för framtiden genom att tänka kortsiktigt bäddas det för stora problem i framtiden. 
 
2. Övergå till det nya kvalitetstänkandet. 
Sättet att behandla ett problem genom att lösa det när problemet uppkommer bör undvikas för 
att istället fokusera på ett arbetssätt med systemetisk planering, förebyggande åtgärder och 
ständiga förbättringar av samtliga processer. 
 
3. Sluta försöka kontrollera in kvalitet. 
Kvalitetsproblem skapas genom kontroller inom företagen. Om ett företag visar att det 
förväntas uppkomma fel är det inte konstigt att det också sker så.  
 

Demings 14 punkter 
1. Skapa ett klimat för långsiktiga beslut och ständig förbättring. 
2. Övergå till det nya kvalitetstänkandet. 
3. Sluta försöka kontrollera in kvalitet. 
4. Minska antalet leverantörer och värdera dem inte enbart efter pris. 
5. Förbättra ständigt varje process. 
6. Ge alla möjlighet att utvecklas i sitt arbete. 
7. Betona ledarskap. 
8. Fördriv rädslan. 
9. Riv ner barriärerna mellan avdelningarna. 
10. Sluta med slogans. Vidta åtgärder istället. 
11. Avskaffa ackord. 
12. Ta bort hindren för yrkesstolthet. 
13. Uppmuntra till utbildning och vidareutveckling. 
14. Vidta åtgärder för att få igång förändringsprocessen. 

http://www.deming.org/theman/articles/articles_gbnf01.html
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4. Minska antalet leverantörer och värdera dem inte enbart efter pris. 
Tidigare valdes leverantörerna utefter uppfyllelse av produktspecifikationerna samt lägsta 
priset. Detta arbetssätt uppfyller inte dagens krav på kvalitet och tillförlitlighet. Kostnaden för 
dålig kvalitet hos en leverantör kan vida överstiga själva inköpskostnaden.  
 
5. Förbättra ständigt varje process. 
Ständiga förbättringar är ett grundbegrepp i kvalitetsämnet och det är av största vikt att hela 
tiden aktivt arbeta med att förbättra organisationens processer för att inte stanna upp i 
förbättringsarbetet och riskera att tappa mark jämfört med konkurrenterna. 

 
6. Ge alla möjlighet att utvecklas i sitt arbete. 
Många fel uppkommer eftersom de som skapar felen inte vet vad som är rätt. Om de som 
arbetar inte vet hur resultatet skall se och vad som förväntas av dem är det väldigt svårt för 
dem undvika att göra fel. 
 
7. Betona ledarskap. 
Deming förespråkar starkt vikten av bra ledarskap i motsats till övervakning och 
administration av slutresultatet. Det som ledningen skall fokusera på är processen och 
människorna som arbetar i den. 

 
8. Fördriv rädslan. 
En människa som känner sig otrygg, är rädd att ställa frågor eller att påpeka missförstånd kan 
enligt Deming aldrig göra ett bra arbete. Det finns många människor som är rädda för 
förnyelse och förändring. Detta kan lösas genom bland annat mer kunskap och förbättrad 
arbetsmiljö. 

 
9. Riv ner barriärerna mellan avdelningarna. 
Många kvalitetsproblem som uppkommer härstammar från bristande kommunikation mellan 
olika avdelningar inom organisationen. Avdelningar strävar ofta mot att göra sitt bästa genom 
att optimera sitt eget arbete, istället bör fokus ligga på en helhetssyn. 

 
10. Sluta med slogans. Vidta åtgärder istället. 
En kampanj eller slogan kan ha en kortsiktig effekt men det är väldigt vanligt att arbetet sedan 
återgår till som det var innan. Majoriteten av alla kvalitetsbriser uppstår på grund av brister i 
processen och inte beroende på dålig motivation hos arbetaren. 

 
11. Avskaffa ackord. 
Deming anser det felaktigt att sätta upp mål och arbeta efter ackord. Vidare anser Deming att 
ackord drar ner produktiviteten och att det är processerna som skall mätas och inte 
medarbetarna.  

 
12. Ta bort hindren för yrkesstolthet. 
Yrkesstolthet är svårt att uppnå om arbetarna inte är medvetna om att de gör ett bra arbete, 
inte kan påverka sin arbetssituation eller får gehör för sina förbättringsförslag. Detta gäller 
också om individerna inte får kontrollera sitt eget arbete. Ledningen är ansvarig för att ta bort 
dessa hinder. 

 
13. Uppmuntra till utbildning och vidareutveckling. 
För en organisation är det viktigt med medarbetare som har bredare kunskap än enbart sitt 
eget ansvarsområde och som ständigt utvecklar, förbättrar och breddar sin kunskap. 
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Ledningen bör stödja medarbetarna till personlig utveckling och stimulera utbildning. Detta 
resulterar att medarbetarna känner att de är uppskattade samt att de tillför något väsentligt till 
organisationen. 
 
14. Vidta åtgärder för att få igång förändringsprocessen. 
För att bryta de gamla traditionerna och tankesätten bör ledningen vidta kraftiga åtgärder. Alla 
i organisationen måste inse betydelsen av förbättringsprocessen. En förutsättning är att 
ledningen är engagerade samt att alla strävar åt samma håll. 
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Joseph Moses Juran 
 

Joseph Juran föddes på julafton 1904 i staden Braila i Rumänien där 
hans far Jakob ägde en skoaffär. Affärerna gick dåligt för fader och 
familjen flyttade 1906 tillbaka till byn Gurhamora där de levt tidigare. 
1909 flyttade fadern till Minneapolis i USA för att pröva lyckan där. Han 
öppnade en skoaffär och bodd hos sin syster och svåger till han fått 
tillräckligt med pengar för att hela familjen skulle kunna flytta. När 
Joseph så var sju år gammal kom slutligen biljetterna från fadern och 
familjen satte av via Antwerpen och Quebec till Minneapolis och USA. 
(Klefsjö och Sandholm, 2004) 
 
1920 började moderns hälsa att bli allt sämre och hon dog i tuberkulos. 
Efter detta började syskonen flytta ifrån fadern, och när Juran lämnade 
honom 1924 för att arbeta på Western Electrics fabrik i Hawthorne 
Chicago var fadern ensam. Jakob bodde kvar i huset och dog där 1931. 
(Klefsjö och Sandholm, 2004) 
 
Vid en ålder av 15 år började Juran, på rekommendation av en 

fysiklärare, att studera till elektrikeringenjör vid University of Minnesota. Studierna gick bra, 
men inte lysande. Detta berodde på att han var tvungen att jobba vid sidan om studierna samt 
hans stora intresse för schack. Han fick sin examen 1924 och vid en ålder på 19 år blev han 
erbjuden jobb på Western Electrics, där han hamnade inom kontrollverksamheten (Klefsjö 
och Sandholm, 2004) 
 
Intresset för statistiska metoder för att minska antalet defekta enheter började så smått öka hos 
Western Electrics ägare AT&T. I och med detta flyttades Juran över till en ny avdelning 
”Inspection Statistical Department”. Här fick han bland annat visa runt Shewart när denne 
kom på besök 1926. En av Juran nya uppgifter blev nu att stimulera användandet av Shewarts 
styrdiagram i företaget. 1928 befordrades Juran och han blev ansvarig för den nya 
avdelningen ”Quality Inspection Department”. (Klefsjö och Sandholm, 2004) 
 
1924 träffade Juran Sadie, via sin syster Rebecca, och 1926 gifte de sig. Tillsammans fick 
paret tre barn. 
 
När andra världskriget bröt ut tog Juran, mycket på grund av sin rädsla för antisemitismen i 
Europa, arbete vid Office of Lend-Lease Administration i Washington, som ansvarade för 
transport av varor och material till välsinnade länder under kriget. Efter kriget valde Juran att 
lämna Western Electrics för att forska, skriva, genom konsultarbete hjälpa andra företag. 
Parallellt med detta erbjöds Juran en tjänst som professor vid New York University. Det 
visade sig dock inte helt lätt att kombinera konsultarbetet med det akademiska arbetet, och 
därför avvecklade Juran successivt sina akademiska engagemang under den senare delen av 
40-talet. (Klefsjö och Sandholm, 2004) 
 
I december 1952 fick Juran en inbjudan från Japan att komma och föreläsa under juni och juli 
1953. Besöket blev dock uppskjutet till 1954 på grund av sjukdom. Intresset för Juran och 
hans föreläsningar blev stort. Han höll kurser för ca 140 VD:ar och ca 300 mellanchefer under 
besöket i Japan. (Klefsjö och Sandholm, 2004) 
 

Figur 7.3: Joseph 
Juran vid  ASQs 
Annual Congress i 
Charlotte 2001, ett 
av hans sista 
framträdanden. Foto 
taget av Bengt 
Klefsjö 
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I oktober och november 1960 besökte Juran Japan för en andra gång. Han lade då märke till 
att Japan var mitt i en omfattande utveckling både i fabriker och i infrastrukturen. Detta var 
otvivelaktiga tecken på framgången. Jurans tredje besök i Japan var 1966. Denna gång 
handlade föreläsningarna om genombrott, då hans bok ”Managerial Breakthrough” skapade 
stor framgång i Japan då den publicerades 1964.  Under Jurans åttonde besök i Japan 1981 
erhöll han kejsarens medalj ”the Order of the Sacred Treasure” i andra storleken. Detta är den 
finaste utmärkelsen en utlänning kan få. (Klefsjö och Sandholm, 2004) 
 
1982 föddes Juran Enterprise som idag är en av världens största konsultföretag inom 
kvalitetsområdet. De har kontor runt om i hela världen och man anordnar också en av de 
största årliga konferenserna inom kvalitetsområdet, IMPRO. (Klefsjö och Sandholm, 2004) 
 
Den 20 november 2004 promoverades Juran till hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet. 
Vid högtiden var Juran direkt med på länk från sitt hem i New York. Professor Bengt Klefsjö 
menar att det inte bara var en betydelsefull dag för universitetet utan en betydelsefull dag för 
hela Sverige och en dröm för Klefsjö personligen. 
(http://www.ies.ltu.se/kml/nyheter/Juran/Juran_allm.htm 2005-05-06)  
 
Jurans syn på TQM 
Juran betonade redan på 60-talet hur viktigt det är att ständigt arbeta med 
kvalitetsförbättringar (Bergman och Klefsjö, 2001, s 80). Detta var ett genombrott angående 
ledningens arbetsuppgifter (ibid). Jurans definition av kvalitet, ”fitness for use” (”lämplighet 
för sitt syfte”) visar på ett kundnära synsätt (ibid). Enligt Juran och Gryna (1993) gäller det att 
först definiera ”kund” och ”produkt” för att förstå Jurans definition på kvalitet. En produkt 
enligt Juran är output i en process i form av varor, information och tjänster. En kund är, extern 
såväl som intern, någon som är involverad i den producerade produkten eller medverkande i 
processen Madu (1998, s 31). Kundtillfredsställelse bestäms sedan genom produktens 
egenskaper och dess kvalitet (ibid). 
 
För att styra ledningen mot att arbeta med ständiga förbättringar och fokus på kvalitetsfrågor 
är enligt Juran (1988) kvalitetsplanering en av tre grundfaktorer i processen för framgång. 
Enligt Juran (1988) är dessa tre faktorer beroende av varandra och utgör The Juran Trilogy®8 
(Figur 7.4). The Juran Trilogy är alltså Jurans syn på hur förbättringsarbete bör gå till samt 
hur en organisation bör arbeta med ständiga förbättringar och TQM (Juran, 1992, s 16).  
 
Figur 7.4 är en graf med kvalitetsbristkostnaden på den vertikala axeln och tiden på den 
horisontella axeln. Det första stadiet består av planering där planerarna fastställer vem som är 
kunderna samt deras behov. Efter att detta bestämts utformas produkterna och processerna för 
att kunna tillfredsställa kundbehoven. Slutligen överlämnar planeraren detta till den 
producerande delen i organisationen. (Juran, 1992, s 16) 
 
Den producerande delens uppgift är att ansvara för driften av processen och att producera 
produkterna. Processen visar att det produceras en hög andel felaktiga produkter som måste 
omarbetas, i Figur 7.4 är denna andel ca 15 procent. Denna andel felaktiga produkter håller 
sig sedan på denna nivå eftersom det inte görs något för att minska denna andel. Istället utförs 
kvalitetskontroller i syfte att inte förvärra situationen. Kvalitetskontroll innebär att ”släcka 
bränder” exempelvis den tillfälliga toppen i Figur 7.4 (Juran, 1992, s17).  
 

                                                 
8 The Juran Trilogy är ett registrerat varumärke av Juran Institute, inc. 

http://www.ies.ltu.se/kml/nyheter/Juran/Juran_allm.htm
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Det tredje steget, förbättring av kvaliteten, är det steget som resulterar i att andelen felaktiga 
produkter minskar. Istället för att arbeta i syfte att inte förvärra situationen strävar detta steg 
mot ett förebyggande arbete. Resultatet av detta arbete blir en minskning av 
kvalitetsbristkostnader, högre leveranssäkerhet och en reduktion av andelen missnöjda 
kunder. 
 
 

 Figur 7.4 The Juran Trilogy (Juran, 1988, s 12). 
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Bengt Klefsjö 
Bengt Klefsjö är sedan 1990 professor och ämnesföreträdare i kvalitetsteknik vid Luleå 
tekniska universitet samt verksamhetsansvarig för Avdelningen för kvalitets- & miljöledning. 
Han har arbetat på universitetet ända sedan starten 1971. Klefsjö har publicerat ungefär 100 
artiklar i internationella tidskrifter och är medförfattare till ett 20-tal böcker inom matematik, 
statistik och kvalitetsledning. Klefsjö har varit med i domarkommittén till Utmärkelsen 
Svensk Kvalitet sedan starten 1992 och har även varit en drivande kraft i uppbyggnaden för 
den regionala kvalitetsutmärkelsen Utmärkelsen Kvalitet i Norr, där han också sitter med i 
domarkommittén. Vidare han Klefsjö även jobbat som författare för Nationalencyklopedin 
och Lexikon 2000. (http://ies.ltu.se/kml/personal/Bengt_K.htm, 2005-04-25, mail från 
Klefsjö) 

http://ies.ltu.se/kml/personal/Bengt_K.htm
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Bilaga 2 – Enkäten 

      

Total Quality Management 
Hej, 
 
Vi är två civilingenjörsstudenter från Luleå tekniska universitet som dessutom studerar 
ekonomi. Just nu skriver vi vårt examensarbete inom ekonomistyrning. Vi har valt att titta på 
övergripande arbetssätt och deras koppling till prestation. I undersökningen har vi valt att 
göra en enkätstudie på företag aktiva i hela Sverige. Enkäten består av ett 30-tal enkla 
flervalsfrågor som tar 10-15 minuter att besvara. Era svar är mycket viktiga för oss i vårt 
arbete, så vi skulle verkligen uppskatta om ni tog er tid till att besvara enkäten. För att få en 
så bra undersökning som möjligt skulle vi helst vilja att någon i ledningen besvarar frågorna, 
gärna så snabbt som möjligt. 
 
Alla svar i denna undersökning kommer att behandlas konfidentiellt. Om ni önskar ta del av 
våran undersökning som tack för att ni ställt upp, kan ni skicka ett e-postmeddelande med 
namn och e-postadress till fregun-1@student.ltu.se eller till marhei-9@student.ltu.se
 
Tack för Er medverkan! 
 
Hör gärna av er med frågor till oss! 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Fredrik Gunnerfalk, 0736 - 26 54 64 
Marcus Heincke, 0701 - 73 57 98  
  
  
    
 

1    Vilket av följande beskriver bäst din 
position på företaget?  

  
VD 

Ledning 

Mellanchef 

 

 Om annat, specificera  
  
    
 

2    Hur många anställda finns på 
företaget?      

  
  
    
 

3    Vad har ert företag för omsättning 
(Mkr) ?      
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4    I jämförelse med era konkurrenter, hur pass bra är er...  

  

  Mycket 
sämre Sämre Genomsnitt Bättre Mycket 

bättre 

Lönsamhet      
Tillväxt      
Produktivitet      
kundtillfredsställelse       

  
      
 

      
 
   

Nedan skulle vi önska att Ni tar ställning till ett antal påståenden angående arbetet på Ert 
företag. Var vänlig och läs igenom följande påståenden och markera det alternativ som 
stämmer bäst överens med situationen på Ert företag.   

   
    
 

5    Huvudarbetsuppgifterna (företagets kärnuppgifter) på mitt företag...  

 
  

  Instämmer 
inte alls  Neutral  Instämmer 

helt 
kan sällan förutses från en dag 
till en annan      

är så beskaffade att de anställda 
sällan eller aldrig kan lösa 
uppgiften genom att göra på 
samma sätt som man gjort 
tidigare 

     

kan oftast utföras genom att 
tillämpa välkända och 
beprövade arbetssätt 

     

kan i huvudsak åskådliggöras 
som en serie kända moment. De 
anställda utför en rad moment 
som är allmänt kända både till 
ordning och innehåll 

     

 
  
    
 

6    På vårt företag...  

 
  

  Instämmer 
inte alls  Neutral  Instämmer 

helt 
sätts priserna genom att utgå 
ifrån kostnaden för att 
producera en tjänst/produkt. 

     

utförs systematiska och 
regelbundna mätningar på 
kundtillfredsställelsen. 
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fokuseras på att maximera 
effektiviteten i produktion för 
att kunna minimera 
enhetskostnaden. 

     

säljer vi främst standardiserade 
produkter framför alternativet 
att erbjuda skräddarsydda 
lösningar. 

     

har vi identifierat och 
dokumenterar de viktigaste 
faktorerna för att skapa nöjda 
kunder. 

     

 
  
    
 

7    På vårt företag...  

 
  

  Instämmer 
inte alls  Neutral  Instämmer 

helt 
ser vi det som en självklarhet 
att lyssna på kundens önskemål 
och anpassa produktionen 
därefter. 

     

tycker vi att det är viktigare att 
agera än att vänta på 
beslutsunderlag. 

     

fattar vi inte beslut om vi inte 
har tillräckligt med fakta som 
stöd. 

     

tar vi hänsyn till människors 
känsla innan vi fattar beslut.      

baseras större beslut mer på 
intuition än på fakta.       

  
    
 

8    På vårt företag...  

 
  

  Instämmer 
inte alls  Neutral  Instämmer 

helt 
ser ledningen till att alla som 
befinner sig i en beslutsituation 
har tillgång till rätt 
beslutsunderlag. 

     

är det viktigt att all relevant 
fakta insamlas innan beslut 
fattas. 

     

är resultatet viktigare än 
processen som genomgåtts för      
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att nå dit. 
är det viktigare för oss att nå 
målen jämfört med vilken väg 
vi väljer för att nå målen. 

     

är de mest viktigaste 
aktiviteterna identifierade och 
dokumenterade. 

     
 

  
    
 

9    På vårt företag...  

 
  

  Instämmer 
inte alls  Neutral  Instämmer 

helt 
sker kommunikation vertikalt i 
organisationen.      

genomför vi regelbundna 
mätningar på våra viktigaste 
aktiviteter. 

     

är alla medarbetarna väl 
medvetna om hur processerna 
skall fungera. 

     

försöker våra anställda 
kontinuerligt ta fram nya 
metoder och förslag i syfte att 
förbättra vår organisation. 

     

har vi väletablerade rutiner för 
att kommunicera nya idéer.       

  
    
 

10  På vårt företag...  

 
  

  Instämmer 
inte alls  Neutral  Instämmer 

helt 
gör vi inga förändringar i en 
process som fungerar med 
belåtenhet. 

     

anser vi det som mer effektivt 
att varje medarbetare sköter sin 
arbetsuppgift utan inblandning 
av medarbetare eller 
arbetsledning. 

     

erhåller de anställda 
kontinuerlig utbildning.      

anser vi att det skapar osäkerhet 
bland de anställda med 
kontinuerliga förändringar. 

     

ändrar vi inte på något i      
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produktionen så länge det 
fungerar.  

  
    
 

11  På vårt företag...  

 
  

  Instämmer 
inte alls  Neutral  Instämmer 

helt 
har alla anställda chansen att 
påverka organisationens 
övergripande mål. 

     

arbetar vi utefter en strikt 
hierarkisk struktur.      

håller vi regelbundna möten, 
där alla anställda blir 
informerade om alla aspekter 
som påverkar deras arbete. 

     

är det ledningen som på egen 
hand ansvarar för de strategiska 
besluten. 

     

får alla anställda delta i beslut 
kring deras arbetsområde.       

  
    
 

12  Har Du ytterligare synpunkter på 
denna undersökning och dess frågor 
så skriv dem gärna här.    

 

 

  
  
      
 

    Tack för att Du tog dig tid att besvara vår enkät!  
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Bilaga 3 - Korrelationsmatris 
   Lönsamhet Tillväxt Produktivitet Kundtillfreds-

ställelse Teknologi KIC 
T 

KIC 
R 

BBPF 
T 

BBPF 
R 

Process 
T 

Process 
R 

Förbättringar 
T 

Förbättringar 
R 

Delaktighet 
T 

Delaktighet 
R TQM Rivaliserande 

Korrelation 1,00                                 Lönsamhet 
Signifikans                                   

Korrelation   1,00                               Tillväxt 
Signifikans                                   

Korrelation 0,49   1,00                             Produktivitet 
Signifikans ***                 † 20 % Signifikansnivå           

Korrelation   0,23 0,39 1,00           * 15 % Signifikansnivå           Kundtillfreds-
ställelse Signifikans   * ***             ** 10 % Signifikansnivå           

Korrelation   0,20 0,22   1,00         *** 5 % Signifikansnivå           Teknologi 
Signifikans   † *                             

Korrelation           1,00                       KIC T 
Signifikans                                   

Korrelation           0,20 1,00                     KIC R 
Signifikans           †                       

Korrelation   0,27   0,21   0,43 0,35 1,00                   BBPF T 
Signifikans   **   †   *** ***                     

Korrelation -0,21         0,22 0,21   1,00                 BBPF R 
Signifikans *         * *                     

Korrelation           0,63 0,42 0,52 0,21 1,00               Process T 
Signifikans           *** *** *** *                 

Korrelation -0,19         0,45   0,35   0,32 1,00             Process R 
Signifikans †         ***   ***   ***               

Korrelation       0,25   0,41 0,33 0,38   0,63 0,39 1,00           Förbättringar 
T Signifikans       **   *** *** ***   *** ***             

Korrelation -0,28   -0,45 -0,21     0,20       0,29   1,00         Förbättringar 
R Signifikans ***   *** *     †       ***             

Korrelation   0,35 0,23 0,41 0,20 0,23   0,36 0,20 0,33 0,19 0,65 -0,29 1,00       Delaktighet T 
Signifikans   *** * *** † *   *** † *** † *** ***         

Korrelation         -0,25 0,24         0,24   0,19 -0,26 1,00     Delaktighet R 
Signifikans         ** **         *   † **       

Korrelation   0,23   0,30   0,72 0,39 0,68 0,23 0,84 0,45 0,84   0,69   1,00   
TQM 

Signifikans   *   ***   *** *** *** * *** *** ***   ***       

Korrelation -0,28         0,41 0,63 0,35 0,53 0,41 0,59 0,26 0,61   0,47 0,38 1,00 
Rivaliserande 

Signifikans **         *** *** *** *** *** *** ** ***   *** ***   



 

 

 




