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Förord 
 
När jag startade upp detta examensarbete sommaren 2005 hade jag ingen aning om att 
omställningen från civilingenjörsutbildningens vanligtvis kvantitativa studier till att göra en 
kvalitativ studie skulle komma att bli så omtumlande! 
 
Länge brottades jag med de invanda tankegångarna som envist hävdade att man måste kunna 
räkna fram säkerheten i de svar man fått; hur skulle man annars kunna verifiera sina 
resultat?! Bristen på strukturering i metodupplägg verkade också främmande till en början, 
och inte så lite skrämmande för att vara ärlig. Här fanns inget självklart nästa steg utan som i 
alla kvalitativa studier vidareutvecklades uppläggningen och planeringen under själva 
undersökningsfasen.  
 
Istället för att räkna fram sannolikheter eller skapa en generell acceptans handlade det nu om 
att skapa en djupare förståelse för ett fenomen. Under mitt arbete med att göra just detta, 
skapa förståelse för hur en organisationsförändring kan påverka kvalitetsarbete, har det 
funnits ett antal människor som bidragit och som jag här skulle vilja passa på att tacka. 
Dessa är: 
 

• Peter Hallberg, min handledare, samt alla hans hjälpsamma kollegor på Mercatus 
Engineering AB 

• Min handledare Magnus Svensson på Luleå tekniska universitet 
• Torbjörn Håkansson och Högskolan i Kalmar för ekonomisk ersättning i samband 

med resor och tryckning 
 
Jag vill även rikta ett tack till min opponent Kristina Nilsson för värdefulla synpunkter och 
en konstruktiv opponering.  
 
Linköping, januari 2006 
 
 
Jenny Berglund 



  



Sammanfattning 
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka en tillväxtorienterad 
organisationsförändring ur ett kvalitetsperspektiv för att se vilka effekter förändringen haft 
på organisationens kvalitetsarbete. Kvalitetsarbete definieras i studien som arbete inom 
ramen för offensiv kvalitetsutveckling. Offensiv kvalitetsutveckling definieras vidare som ett 
ledningssystem bestående av vissa värderingar samt de arbetssätt och verktyg som stödjer 
dessa värderingar.  
 
Undersökningsansatsen som valts är en fallstudie av ett företag, Mercatus Engineering AB 
(Mercatus), som 2000-2001 genomgick en organisationsförändring i syfte att bereda 
organisationen för framtida tillväxt. Data har primärt samlats in via intervjuer och 
litteraturstudier.  
 
Resultatet av studien visar att trots att den studerade organisationen inte haft några 
kvalitetsrelaterade motiv bakom beslutet att genomgå en organisationsförändring har 
densamma haft stor påverkan på just kvalitetsarbetet.  
 
Organisationsförändringen har haft positiv effekt på kvalitetsarbetet då flera arbetssätt och 
verktyg utvecklats vilka stödjer de grundläggande värderingarna inom offensiv 
kvalitetsutveckling. Speciellt har arbetet med värderingarna ”sätt kunderna i centrum” och 
”arbeta med ständiga förbättringar” stärkts.  
 
Några av de faktorer som haft störst effekt på Mercatus kvalitetsarbete är: 
 

• En ny organisationsform som möjliggjort ett nytt, mer fördelaktigt sätt att driva 
projekt på 

• Införande av flexibla ledningsgrupper 
• En utvecklad leverantörssamverkan 
• Utveckling av en erfarenhetsbank för erfarenhetsåterföring  
 

Därtill har företaget under organisationsarbetet utarbetat en gemensam värdegrund vilken 
kan betraktas som en plattform för att bygga en kultur som vilar på värderingarna inom 
offensiv kvalitetsutveckling. Värdegrunden utgör därmed en god grund för att bedriva ett 
framgångsrikt arbete med kvalitet. 
 

  



  



Abstract 
 
The purpose of this thesis is to study a growth oriented organizational change from a quality 
point of view and thus find out what result the change has had on the quality work of the 
organization. Quality work is in the study defined as work in accordance with Total Quality 
Management. Total Quality Management is further defined as a management system 
consisting of values, methods, and tools. 
 
The method chosen is a case study of a company, Mercatus Engineering AB (Mercatus), that 
underwent an organizational change in the years 2000 and 2001, in order to prepare the 
organization for future growth. Data has mainly been collected through interviews and 
literature studies. 
 
The result of the study shows that despite the fact that the organization had no intensions of 
improving the quality of neither their products, processes, nor ways of working when 
initiating the organizational change, the change has had a great impact on quality related 
matters. 
 
The organizational change has had positive effects on quality related issues as the change 
involved many new tools and techniques that support the main values of Total Quality 
Management. As a result, the work with values such as customer focus and continuous 
improvements has especially been strengthened.  
 
The following factors have played a significant role in improving quality at Mercatus after 
the organizational change: 
 

• An organizational form that has enabled a new, improved way of carrying out 
projects 

• Introduction of “flexible managerial groups” 
• Enhanced supplier co-operation 
• Development of a “bank of experiences” for exchange of experiences from finished 

projects 
 
During the organizational change all employees agreed upon a shared set of values that 
would serve as a guideline for their behavior towards customers, suppliers, external parties, 
and one another. This set of shared values can be looked upon as a platform for building a 
culture that supports the main values of Total Quality Management. Hence Mercatus’s set of 
values is a foundation for managing quality successfully.  
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1 Inledning 
Detta kapitel presenterar bakgrunden till examensarbetet och den aktuella 
problembeskrivningen. Den senare mynnar ut i studiens syfte som följs av 
avgränsningar samt fokus för studien. Inledningskapitlet avslutas därefter med 
en kort förklaring av hur vissa begrepp används i rapporten.  

1.1 Bakgrund och problem 
Det råder ingen tvekan om att ändrade kundkrav, teknologisk utveckling, förändrade 
värderingar och ekonomiers tilltagande globalisering idag driver på behovet av förändring 
hos organisationer och företag, enligt Bruzelius och Skärvad (2004). För att kunna 
upprätthålla och stärka en organisations effektivitet krävs en viss förändringsförmåga hos 
organisationen. Faktorer som ny teknologi och bildande av politiska och ekonomiska 
allianser kan skapa helt nya förutsättningar för företaget, och dess överlevnad och framgång 
beror på hur väl det klarar av att anpassa sig efter dessa, menar Bruzelius och Skärvad.  
 
Att ledningen inte längre förmår att balansera intressenternas krav på ett tillfredsställande 
sätt kan visa sig i exempelvis för låg lönsamhet eller missnöjda kunder, enligt Granberg 
(2003). Ofta blir då en organisationsförändring följden, menar han. Expansion och tillväxt 
kan vara andra orsaker bakom en organisationsförändring. Förändringen kan då vara 
nödvändig för att skapa en tillväxtbenägen organisation som klarar av att öka orderintag, 
omsättning och antal medarbetare. Detta kan i sin tur medföra nya sätt att arbeta och 
strukturera organisationen på.  
 
Samtidigt som förändringsförmåga framhålls som en viktig egenskap har kvalitet blivit ett 
angeläget konkurrensmedel, menar Dale (2003). Detta inte minst på de marknader där 
införseln av produkter från låglöneländer som Kina, Indien och Östeuropa med mycket 
konkurrenskraftig prissättning ökat kraftigt. Ständiga förbättringar av alla aktiviteter, ökat 
fokus på kunden i alla delar av organisationen och tonvikt på flexibilitet och kvalitet är några 
av de åtgärder som företag använder för att möta de nya hoten. Metoder för att systematiskt 
identifiera kundernas önskemål och krav, åstadkomma robusta konstruktioner och att jobba 
med ständiga förbättringar för att minska kassationer samt producera lönsamma och 
framgångsrika produkter har fått allt större vikt. En filosofi som ger en helhetssyn på 
kvalitetsbegreppet och som har blivit välkänd de senaste åren är Total Quality Management 
(TQM), eller offensiv kvalitetsutveckling på svenska.  
 
På en övergripande nivå utgör ovanstående två områden, organisationsförändringar och 
offensiv kvalitetsutveckling, bakgrunden till detta examensarbete (se Figur 1:1). Mer 
specificerat innebär det kombinationen av organisationsförändringar med syfte att 
möjliggöra tillväxt och dess påverkan på kvalitetsarbete. Grundläggande frågeställningar 
som studien avser att belysa är exempelvis: 
 
Vad händer med en organisations kvalitetsarbete när organisationen vill satsa på tillväxt och 
av den anledningen genomgår en organisationsförändring? Kan en tillväxtfrämjande 
organisationsförändring gynna eller hämma arbetet med kvalitet? 
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Figur 1:1. Bakgrunden till studien; organisationsförändring och offensiv kvalitetsutveckling 

Egen bearbetning 

Vid tillväxt torde risken att fokus glider bort från kvalitetsarbetet vara mer överhängande än 
annars då man upplever att affärerna går bra och att kunderna redan är nöjda – de vill ju 
uppenbarligen ha mer. Det är därför av extra intresse att undersöka hur kvalitetsarbetet 
påverkas av just en sådan organisationsförändring.  

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka en tillväxtorienterad organisationsförändring ur ett 
kvalitetsperspektiv och se vilka effekter förändringen haft på organisationens kvalitetsarbete. 
 
Figur 1:2 nedan illustrerar denna grundtanke. 
 

 
Figur 1:2.  Vilka effekter har organisationsförändringen haft på kvalitetsarbetet (Qefter)? 

Egen bearbetning 

1.3 Avgränsningar och fokus 
Studien avgränsas till att behandla vilka effekter som en organisationsförändring kan ha på 
en organisations kvalitetsarbete. Kvalitetsarbete definieras här som arbete inom ramen för 
offensiv kvalitetsutveckling (för en utförligare redogörelse av den valda definitionen se 3.6 
Vald metod och tillvägagångssätt. För mer information om offensiv kvalitetsutveckling se 
delkapitel 2.3). 
 
Endast organisationsförändringar som genomgåtts med syfte att bereda organisationen för 
tillväxt är aktuella. Detta innebär att inga kvalitetsrelaterade orsaker ska ligga bakom 
organisationens beslut att genomgå en organisationsförändring.  
 
Arbetets fokus ligger på att utreda och redovisa för uppkomna effekter, inte på hur dessa 
uppnåtts i form av det praktiska tillvägagångssättet.  
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1.4 Övrigt 
I detta arbete används begreppen organisation och företag synonymt. Detsamma gäller 
benämningarna organisationsförändring och organisationsutveckling samt utvecklingsarbete 
och förändringsarbete.  
 
För Total Quality Management används förkortningen TQM likväl som den svenska 
översättningen offensiv kvalitetsutveckling. 
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2 Teoretisk referensram 
Detta kapitel inleds med teorier kring studiens två centrala teman; 
organisationsförändringar och kvalitetsarbete. För att förstå den definition av 
kvalitetsarbete som väljs i delkapitel 3.6 är en redogörelse för kvalitetsbegreppet 
och offensiv kvalitetsutveckling nödvändig.  

Utöver detta behandlas värdebaserat ledarskap och företagskultur med dess 
strukturella nivåer överskådligt, då detta visade sig vara relevant för den valda 
fallstudien. För att underlätta förståelsen för dessa koncept så föregås de av en 
kort beskrivning av begreppen värden, värderingar och värdegrund. 

2.1 Organisationer och organisationsförändring 
Vi lever idag i ett organisationssamhälle, enligt Bruzelius och Skärvad (2004). Otaliga är de 
organisationer i vilka vi föds, arbetar, umgås etcetera genom livet. Vad är då en 
organisation? Bruzelius och Skärvad definierar en formell organisation som ett antal 
individer som utför olika arbetsuppgifter (arbetsfördelning och specialisering) på ett 
samordnat sätt (samordning, styrning och ledarskap) för att uppnå vissa mål. Det mer 
allmänna samspel mellan människor som finns såväl utanför som innanför de formella 
organisationerna kallas för sociala organisationer (ibid).  
 
Den så kallade organisationsidén förklarar tanken med organisationer och att organisera 
handlingar, och går ut på att ”mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer 
än genom individuella handlingar” (Bruzelius & Skärvad, 2004). Organisationslära är vidare 
benämningen på den samlade kunskapen om organisationer, vilken delas in i två 
förgreningar; den teoretiska (organisationsteori) samt den praktiska (management). Den förra 
syftar till att beskriva, analysera, förklara och/eller förstå hur organisationer fungerar, medan 
den senare handlar om att leda, organisera, styra, utveckla och förändra desamma (ibid).  
 
Enligt Bruzelius och Skärvad finns det tre grundläggande krav på en organisation som måste 
uppfyllas när man vill skapa, utveckla och/eller förändra den. Dessa är effektivitet, 
förändringsförmåga och legitimitet. Kravet på effektivitet handlar om att organisationen 
måste uppfylla sina mål och tillgodose sina intressenters krav på värde, inom givna ramar 
och förutsättningar. Vad som kännetecknar en organisation med hög effektivitet har varit en 
av organisationsteorins absoluta kärnfrågor. För att upprätthålla och kunna stärka 
effektiviteten krävs en viss förändringsförmåga hos organisationen. Ny teknologi, 
avreglering av marknader, bildande av politiska och ekonomiska allianser är bara några av 
de förändringar som kan skapa helt nya förutsättningar för organisationen, och som den 
måste kunna anpassa sig efter. Den sista punkten, kravet på legitimitet, handlar om att 
organisationer kontinuerligt måste utveckla och underhålla sitt förtroendekapital hos 
intressenterna. Detta är väsentligt för att dessa ska vara villiga att även i fortsättningen bidra 
till verksamheten. Bruzelius och Skärvad pekar exempelvis på att många företag idag har en 
viss uppförandekod, en så kallad ”code of conduct”, som behandlar frågor rörande etik och 
moral, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och så vidare. 
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2.1.1 Varför organisationsförändring? 
En organisations förmåga att utveckla och förnya sig är nödvändig för att den ska 
upprätthålla sin långsiktiga effektivitet, enligt föregående kapitel. Orsakerna till att en 
organisationsförändring genomförs kan vara många. Granberg (2003) listar några, och ofta 
är de följden av att ledningen ej längre klarar av att balansera intressenternas krav på ett 
tillfredsställande sätt. Dessa kan vara för låg lönsamhet, missnöjda kunder, teknikförändring, 
ideologiska skäl, regionalpolitik etcetera. Behovet av förändring drivs på av ändrade 
kundkrav, stark konkurrens, teknologiska förändringar, förändrade värderingar och 
globaliseringen, enligt Bruzelius och Skärvad (2004). Vidare ger de den översikt över 
förändringar som kan ses i Figur 2:1 nedan.  
 

 
 

Figur 2:1. Översikt över förändringar  
Efter Integrerad organisationslära (s 417), av L. H. Bruzelius och P-H. Skärvad, 2004, Lund: Studentlitteratur. 

Bruzelius och Skärvad delar in förändringar i vad man vill förändra, orsaken till den, 
förändringens varaktighet samt dess omfattning. Vidare kan företagets förändringsarbete 
gälla inkrementella eller strukturella förändringar. Med inkrementella förändringar avses 
förändringar som förbättrar och finslipar vad som redan existerar i organisationen, såsom 
produkter, processer och rutiner. Strukturella förändringar å andra sidan innebär att omskapa 
verksamhetens struktur, exempelvis affärsidén, strategin eller organisationsformen, enligt 
Bruzelius och Skärvad.  

2.1.2 Reaktioner och motstånd 
Människor reagerar mycket olika när de berörs av en organisationsförändring, som oavsett 
syfte leder till att trygga och invanda mönster bryts, menar Granberg (2003). Medan vissa ser 
förändringen som en möjlighet ser andra den som ett hot. Granberg delar grovt in 
människors reaktioner i fem grundtyper. De ”konstruktiva” ser en möjlighet till förbättring 
och deltar i förändringsarbetet med stor entusiasm. De ”förnekande” låtsas istället som 
ingenting och fortsätter enträget att arbeta på som tidigare. Den tredje gruppen består av de 
”flyende” som hellre söker sig till ett nytt arbete än stannar kvar när de får höra talas om 
förändringsarbetet. De ”stridande” motverkar aktivt eller passivt förändringen och kan 
orsaka stor ineffektivitet. De uttalar sig negativt om ledningen och mer framgångsrika 
arbetskamrater. Den sista gruppen utgörs av de ”apatiska” som visar allmän 
handlingsförlamning. De drar sig undan och verkar likgiltiga inför det mesta.  
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Organisationsförändring handlar om att röra sig bort från det kända i riktning mot det okända 
(Cummings & Worley, 2005). Eftersom framtiden är oviss och kan påverka människors 
kompetenser, värde och ”vad de klarar av” så stödjer organisationsmedlemmar generellt inte 
organisationsförändringar, menar Cummings och Worley. Som en konsekvens av detta är en 
viktig del i planeringsarbetet inför förändringen hur man ska kunna skapa engagemang inför 
den (ibid). Enligt Cummings och Worley görs detta genom att skapa beredskap för 
förändring samt överkomma motstånd mot förändring.  
 
Bruzelius och Skärvads (2004) erfarenhet är också att förändringar ofta möts av motstånd. 
De hävdar dock att detta motstånd kan vara såväl värdefullt som problematiskt. Motståndet 
ska inte ses som ett uttryck för människors bekvämlighet eller envishet att vilja behålla allt 
vid hur det varit utan som ett naturligt, mänskligt reaktionssätt gentemot det som är 
avvikande och oväntat. Förändringar kan ofta skapa osäkerhet och en känsla av förlorad 
kontroll. Ofta är det dessa känslor som skapar motståndet, mer än själva förändringen, menar 
Bruzelius och Skärvad.  
 
Förutom de individuella skillnaderna, som även Granberg ovan påpekat, finns även 
organisatoriska skillnader (Bruzelius & Skärvad, 2004). Dessa innebär att organisationer 
hanterar förändringar på olika sätt, de har olika förändringskultur, hävdar Bruzelius och 
Skärvad. I vissa organisationer är man van vid ständiga förändringar medan man i andra har 
begränsad erfarenhet av sådant arbete.  

2.1.3 Modeller och utvärdering 
Motivet och syftet med organisationsförändringen är avgörande för hur den genomförs och 
det finns därför inte någon generell modell för förändringsarbete, enligt Granberg (2003). 
För den sakens skull inte sagt att modeller för ändamålet saknas! Bland annat på grund av 
svårigheterna med att genomdriva förändringar har det länge intresserat forskare och 
praktiker att utveckla teorier och modeller för att förstå förändringsprocessens dynamik och 
mekanismer (Bruzelius & Skärvad, 2004). En av de tidiga, fundamentala modellerna för 
förändringsarbete tillskrivs socialpsykologen Kurt Lewin som under 1950-talet utvecklade 
sin teori om social förändring (Cummings & Worley, 2005; Bruzelius & Skärvad, 2004; 
Angelöw, 1991). Enligt Lewin genomlöper varje förändringsprocess de tre faserna upptining 
(unfreezing), förändring (moving) och återfrysning (refreezing), se Figur 2:2. I 
upptiningsfasen väcks behov, förståelse och beredskap för förändring, medan själva 
förändringen äger rum under förändringsfasen (Angelöw, 1991). Förändring såg Lewin som 
modifiering av de krafter som håller ett system stabilt (Cummings & Worley, 2005). 
Krafterna delade Lewin in i dem som strävar efter att behålla status quo och de som strävar 
efter förändring (ibid). För att få till stånd en förändring kan man således, enligt Lewin, 
dämpa de krafter som vill behålla läget, öka de krafter som strävar efter förändring eller 
tillämpa en kombination av dessa. Förändringens effekter förstärks genom nya 
beteendemönster i organisationen och man söker i den avslutande fasen att ”frysa” det nya 
tillståndet, det vill säga stabilisera och permanenta det (Bruzelius & Skärvad, 2004).  Detta 
sker vanligen genom användande av stödjande mekanismer såsom organisationskultur, 
normer, policys och strukturer, vilka förstärker det nya tillståndet i organisationen 
(Cummings & Worley, 2005).  
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Figur 2:2. Förändringsmodell utvecklad av Lewin 

Efter Organization Development and Change (s 23), av T. G. Cummings och C. G. Worley, 2005, Mason, 
Ohio: Thomson/South-Western. 

Granberg slår fast att det är svårt att utvärdera ett förändringsprojekt. Sällan kan man med 
säkerhet fastslå vilka resultat som beror av förändringsarbetet och vilka som härrör till andra 
faktorer, menar han. Primärt brukar man även vara intresserad av att effektiviteten ökat och 
att positiva effekter uppnåtts, snarare än exakt vad som orsakade dessa effekter.  
 
Även Cummings och Worley framhåller svårigheterna med att kunna bevisa att de 
observerade resultaten verkligen beror på förändringsarbetet eller inte, så kallad intern 
validitet. Vid bedömning av den interna validiteten gäller det att testa hypotesen att specifika 
organisatoriska förändringar har lett till vissa utslag. För att kunna göra det måste alla 
alternativa hypoteser eller förklaringar av de funna resultaten kunna förkastas. Att ta hänsyn 
till dessa är inte en precis, kontrollerad eller experimentell process, enligt Cummings och 
Worley. Förändringsarbete har ofta en mängd attribut som gör det svårt att bestämma om 
arbetet åstadkommit de observerade resultaten eller inte. De är komplexa och består ofta av 
flera sammanhängande förändringar. Många organisationsutvecklingsarbeten sträcker sig 
över lång tid vilket också försvårar härledningen av resultaten. Ju längre tid som går desto 
större blir risken att andra faktorer spelar in och påverkar slutresultatet, enligt Cummings och 
Worley. Ytterligare en försvårande omständighet vid utvärdering av förändringsarbeten är att 
de så gott som alltid appliceras på en redan existerande grupp, avdelning eller liknande 
istället för på slumpmässigt valda delar av organisationen. 

2.2 Kvalitet 
Kvalitet, ett lika missbrukat som brukat ord, kommer från latinets ”qualitas” vilket betyder 
”beskaffenhet” (Bergman & Klefsjö, 2001). Det finns många definitioner, tolkningar och 
beskrivningar av begreppet kvalitet, enligt Bergman och Klefsjö såväl som Dale (2003).  
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Exempelvis talar Juran om två väsentliga innebörder av ordet kvalitet (Juran & Godfrey, 
1999). Den första är de produktegenskaper som möter kundernas behov och därmed skapar 
kundtillfredsställelse. I detta fall är innebörden av kvalitet inkomstrelaterad. För att skapa 
högre kundtillfredsställelse genom fler och/eller bättre produktegenskaper krävs 
investeringar som i sin tur ofta ökar kostnaderna. I detta fall ”kostar kvalitet mer”, enligt 
Juran. Den andra innebörden av kvalitet går ut på att kvalitet är det samma som avsaknad av 
brister. Detta innebär att produkten saknar fel som behöver repareras, som gör kunderna 
missnöjda, som genererar kundklagomål och så vidare. I detta avseende är kvalitetsbegreppet 
kostnadsorienterat och högre kvalitet ”kostar ofta mindre”. Dessa två innebörder av 
kvalitetsbegreppet har enligt Juran orsakat en del förbryllelse angående kvalitet, och då 
speciellt beträffande frågan om högre kvalitet kostar mer eller mindre. Flera termer och 
begrepp har lanserats för att underlätta förståelsen och minska förbryllelsen, men de flesta 
utan långvarig effekt. Viss förbryllelse är oundviklig, slår Juran fast, så länge som ett enda 
ord används för att ge uttryck åt två olika innebörder. 
 
Länge var kvalitet på kvalitetsavdelningar detsamma som ”överensstämmelse med 
specifikationer”, enligt Juran, och man antog att produkter som gjorde detta även skulle möta 
kundernas behov. Detta antagande var inte konstigt då dessa avdelningar sällan hade direkt 
kontakt med slutkunden. Inte desto mindre var det felaktigt då produktspecifikationer sällan 
innehåller alla kundbehov, menar Juran. Ny fokus på kunden har inneburit en ny syn på 
kvalitet där också kundbehov som inte ryms inom ramen för en traditionell 
produktspecifikation innefattas (ibid).  
 
Costin (1999) menar att definitionerna av kvalitet varierar från smalt definierade, som rör 
produkten och dess egenskaper till mer kundfokuserade definitioner där kunden avgör 
kvaliteten. Han citerar Ishikawa, en av de japanska pionjärerna inom kvalitetsrörelsen: 
 
”Narrowly interpreted, quality means quality of product. Broadly interpreted, quality means 
quality of work, quality of service, quality of information, quality of process, quality of 
division, quality of people, including workers, engineers, managers, and executives, quality 
of system, quality of company, quality of objectives, etcetera.” (op cit, s 12) 
 
Även Dale menar att det alla definitioner av kvalitet har gemensamt är att de kan 
sammanfattas som en önskan att antingen möta kravspecifikationer eller skapa nöjda kunder. 
Några som förespråkar den senare, mer kundfokuserade kvalitetsdefinitionen är Bergman 
och Klefsjö som föreslår följande definition: 
 
”Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas 
behov och förväntningar.” (Bergman & Klefsjö, 2001, s 24) 
 
Denna definition inbegriper såväl varor som tjänster, interna och externa kunder samt deras 
uttalade och outtalade behov.  
 
Olika metoder och system för att förbättra kvaliteten har utvecklats snabbt den senaste tiden, 
menar Dale. De olika systemens utveckling speglar också utvecklingen av de olika 
definitionerna av kvalitet. Under de senaste 20 åren har enkla inspektioner och annan 
kontrollverksamhet ersatts av kvalitetsstyrning, kvalitetssäkring och den strävan efter 
ständiga förbättringar som återfinns i Total Quality Management (ibid).  
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2.3 Offensiv kvalitetsutveckling 
Total Quality Management (TQM) har fått mycket uppmärksamhet den senaste tiden 
(Hellsten & Klefsjö, 2000). Många böcker och artiklar har skrivits i ämnet och åsikterna om 
denna företeelse går vitt isär (ibid). Vissa propagerar för att TQM är nödvändigt för att bli 
konkurrenskraftig medan andra hävdar att det endast är en ”managementfluga” och visar på 
svårigheter med att implementera metoden. Hellsten och Klefsjö diskuterar olika tänkbara 
orsaker till de många skiftande åsikterna om TQM. En anledning till förvirring är att det 
finns många olika termer i litteraturen som används för att beskriva snarlika koncept såsom 
Total Quality Control, Total Quality Improvement och Strategic Quality Management. De 
definitioner som finns av TQM påminner ofta mer om beskrivningar och är, enligt Hellsten 
och Klefsjö, vaga. Avsaknaden av en klar definition av TQM är troligtvis den enskilt största 
orsaken till förvirringen kring begreppet (ibid).  
 
Generellt brukar TQM beskrivas som någon form av ”managementfilosofi” som bygger på 
vissa värderingar1 såsom kundfokus, ständiga förbättringar, processorientering, snabb 
respons, allas delaktighet och att lära av andra. Cortada och Woods (1995, s 353) bekräftar 
att det finns många definitioner av vad TQM är, men att det generellt gäller att TQM är en 
uppsättning ”management practices designed to continuously improve the performance of 
organizational processes to profitably satisfy customers”. Det vill säga man strävar efter att 
ständigt förbättra organisationens processer för att tillfredsställa sina kunder samtidigt som 
man går med vinst. Enligt Cortada och Woods kräver detta ledare som är villiga att skapa en 
kultur där människor definierar sina roller som ansvarsfulla lagmedlemmar och i form av det 
värde de tillför kunden. Ett problem med TQM är att dessa värderingar varierar mer eller 
mindre innehållsmässigt samt i antal mellan olika författare (Hellsten & Klefsjö, 2000). Ofta 
illustreras TQM med en modell för olika kvalitetsutmärkelser som exempelvis Malcolm 
Baldrige National Quality Award i USA eller Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Dessa modeller 
skiljer sig också från varandra och även om skillnaderna inte ska överdrivas (Bergman & 
Klefsjö, 2001), så har det med säkerhet bidragit till förvirringen och osäkerheten vad gäller 
TQM (Hellsten & Klefsjö, 2000). Hellsten och Klefsjö menar dock att det finns sex stycken 
värderingar som dominerar i litteraturen om TQM och dessa är: 
 

• Sätt kunderna i centrum 
• Basera beslut på fakta 
• Arbeta med processer 
• Arbeta med ständiga förbättringar 
• Skapa förutsättningar för delaktighet 
• Ledningens engagemang 

 
Bergman och Klefsjö (2001) översätter TQM till offensiv kvalitetsutveckling på svenska. 
Offensiv kvalitetsutveckling innebär, enligt Bergman och Klefsjö, ett ständigt förbättrings- 
och utvecklingsarbete. ”Offensiv” markerar att det handlar om att aktivt förebygga, förändra 
och förbättra och inte att kontrollera och reparera. ”Utveckling” står både för det ständigt 
pågående arbetet med kvalitet och utvecklingen av produkter och processer. Övergripande 
handlar offensiv kvalitetsutveckling om att skapa ökad kundtillfredsställelse med lägre 
resursåtgång. Det handlar om att känna till och ha förståelse för sina kunder och intressenters 
                                                 
1 Dessa värderingar kallas i litteraturen allt från principer och element till hörnstenar, vilket också visar på en 
inkonsekvent terminologi (Hellsten & Klefsjö, 2000). 
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behov och önskemål, och samtidigt ha förmågan att kunna översätta dessa behov till 
egenskaper på sina produkter2. Dessa produkter ska sedan levereras enligt plan och 
överenskommelse. När produkten levererats gäller det att stödja kunden även under bruket 
av varan, samt att undersöka kundens tillfredsställelse med produkten och all övrig kontakt 
denne haft med organisationen (Bergman & Klefsjö, 2001).  
 
Detta kan sammanfattas i Bergman och Klefsjös tolkning av offensiv kvalitetsutveckling 
vilken innebär att 
 
 ”man ständigt strävar efter att uppfylla, och helst överträffa, kundernas behov och 
förväntningar till lägsta kostnad genom ett kontinuerligt förbättringsarbete där alla är 
engagerade och som har fokus på organisationens processer.” (op cit, s 34) 
 
Kvalitet har utvecklats från att vara en smal, tillverkningsbaserad lära till att betona hela 
organisationen med dess funktioner och medarbetare och tydlig delaktighet av ledningen, 
menar Hellsten och Klefsjö. Tack vare detta har offensiv kvalitetsutveckling blivit mer 
fokuserad mot övergripande strategisk planering och blivit en managementteori att användas 
av ledningen för att uppnå organisationens mål (ibid).  
 
Detta innebär att offensiv kvalitetsutveckling är mer än ett antal grundvärderingar. Det är ett 
ledningssystem där värderingarna utgör grunden för organisationens kultur. Ett system 
definieras av Deming som ”ett nätverk av komponenter som strävar efter att uppnå ett 
gemensamt syfte” (Bergman & Klefsjö, 2001, s 381). Detta ledningssystem som offensiv 
kvalitetsutveckling utgör består förutom av värderingar också av arbetssätt och verktyg, 
menar Hellsten och Klefsjö. Ett arbetssätt består av ett antal aktiviteter som utförs i en 
speciell ordning. De är sätt som man jobbar på inom organisationen för att stödja 
värderingarna. För att systematisera och underlätta arbetet inom de olika arbetssätten finns 
handfasta verktyg att tillgå. De är konkreta och kan ha en statistisk utgångspunkt, och de 
hjälper till vid beslutsfattande och vid analys av data. Som exempel är Quality Function 
Deployment (QFD), eller kundcentrerad planering på svenska, ett arbetssätt som sätter 
kunden i centrum genom att systematiskt identifiera dennes behov och översätta dessa till 
krav på produkten och tillverkningsprocessen. Kvalitetshuset3 är däremot ett verktyg som 
används inom arbetssättet. Både arbetssätten och verktygen behövs för att stötta 
värderingarna så att de verkligen blir en del av kulturen, menar Bergman och Klefsjö (2001).  
 
Denna helhet med målet att öka kundtillfredsställelsen med lägre resursåtgång illustreras i 
Figur 2:3 nedan. 
 

                                                 
2 Med produkter avses härmed både varor och tjänster, i enlighet med Bergman och Klefsjö (2001, s 23). Juran 
definierar en produkt som en output från en process, men påpekar också att produkter ofta åsyftar både varor 
och tjänster, speciellt bland ekonomer (Juran & Godfrey, 1999, s 2.3). 
3 För den som inte känner till kvalitetshuset finns mer att läsa om detta verktyg i 2.3.2 Sät . t kunderna i centrum
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Figur 2:3. Offensiv kvalitetsutveckling sett som ett ledningssystem bestående av värderingar, arbetssätt 

och verktyg (figuren visar endast ett urval av tänkbara arbetssätt och verktyg) 
Efter ”TQM as a management system consisting of values, techniques and tools” av U. Hellsten och B. Klefsjö, 

2000, The TQM Magazine 12(4), 241. 

Nedan följer en genomgång av de sex värderingarna; vad de innehåller samt arbetssätt och 
verktyg som stödjer den aktuella värderingen. Då inget annat anges är teorin hämtad från 
Bergman och Klefsjö (2001).  

2.3.1 Skapa förutsättningar för allas delaktighet 
Att skapa förutsättningar för delaktighet i arbetet med att tillfredsställa kunden med en 
ständigt förbättrad kvalitet är grundläggande för att lyckas med kvalitetsarbete. En viktig del 
av offensiv kvalitetsutveckling är därmed att på olika sätt underlätta för alla medarbetare att 
vara delaktiga och aktivt få påverka beslut och delta i förbättringsarbetet. Viktiga nyckelord i 
arbetet är kommunikation, delegation och utbildning.  
 
Denna hörnsten visar på en positiv människosyn som bygger på att om anställda ges 
förutsättningar för att göra ett gott jobb kommer de också att göra det. Om människor känner 
yrkesstolthet och premieras för ett gott jobb kommer de att engagera sig i sitt arbete vilket 
bidrar till högre kvalitet i processerna och på produkterna. Arbetstillfredsställelse är både ett 
mål och ett medel för att uppnå hög kvalitet. En viktig förutsättning för att kunna göra ett bra 
arbete är att se sin del i helheten och att känna delaktighet, engagemang och ansvar. 
Delaktighet och engagemang åstadkommer man genom delegation av ansvar och 
befogenheter. I ett arbete för att utveckla detta medarbetarskap behöver vi som individer 
utveckla vår 
 

• självtillit 
• dialogförmåga 
• målmedvetenhet 
• medskapandeförmåga 
• vår förmåga till erfarenhetslärande. 
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Ledningen måste därför stödja och stimulera utveckling av dessa plus andra egenskaper hos 
medarbetarna. 
 
När man talar om allas delaktighet i kvalitetsarbetet inkluderar detta inte enbart 
medarbetarna utan även leverantörer som bidrar med material och komponenter. Istället för 
att enbart titta på priset vid val av leverantör väljer många att knyta ett fåtal leverantörer till 
sig för att öka engagemang, ansvar och kvalitetsmedvetande (för leverantörssamverkan se 
2.3.5 Arbeta med ständiga förbättringar). 

2.3.2 Sätt kunderna i centrum 
Att alltid sätta kunderna i centrum är en dominerande önskan inom kvalitetsområdet. 
Kvaliteten på en produkt värderas alltid av kunden, vilket gör det till ett relativt begrepp. 
Samtidigt är graden av kundtillfredsställelse det slutgiltiga måttet på kvalitet (Bergman & 
Klefsjö, 2001). Följaktligen är kundtillfredsställelse ett centralt begrepp i 
kvalitetsutvecklingen och ett antal sätt att mäta kundtillfredsställelse har utvecklats.  
 
Många företag har idag som övergripande mål att skapa nöjda kunder. Andra, som 
exempelvis Volvo Aero, har hög kundtillfredsställelse som ett medel för att nå sin vision 
(Volvo Aero).  Traditionellt är kundtillfredsställelse något som legat på marknadsförarnas 
bord, med den risken att informationen aldrig gått vidare till produktutvecklingsavdelningen. 
Nu försöker man istället att göra produktutvecklare medvetna om de faktorer som man fått 
fram är viktiga för kunden, så att cirkeln från mätning av kundtillfredsställelse till 
produktutveckling kan slutas. Att just bearbeta och dra nytta av informationen som samlas in 
i olika undersökningar ämnade att mäta kundtillfredsställelse är annars en svaghet hos många 
företag, enligt Columbus (2005). Många besvarade kundenkäter ligger bara och samlar 
damm, eller ännu värre; slängs, utan att de grupper som behöver dem, däribland ingenjörer, 
support och försäljning, får ta del av dem (ibid).  
 
För att aktivt ta reda på vad kunderna vill ha och uppfylla dessa behov och förväntningar på 
ett systematiskt sätt under utveckling och tillverkning har vissa metoder utvecklats. Ett 
exempel på det är Quality Function Deployment (QFD), eller kundcentrerad planering på 
svenska. QFD är ett sätt att strukturera upp och systematisera produktutvecklingsprocessen 
och utvecklades i Japan i slutet av 1960-talet (Bergman & Klefsjö, 2001). Metoden bygger 
på tvärfunktionella grupper som tillsammans tar fram gemensamma koncept. Innan 
konceptgenereringsfasen använder man sig av marknadsundersökningar för att samla in och 
analysera kundernas behov och förväntningar. Ett flertal metoder finns för ändamålet, 
däribland gruppintervjuer, fokusgrupper och enkäter. Här har även informationsteknologi 
och e-handel skapat nya sätt att skaffa kunskap om kundönskemål. Konkurrentanalyser 
spelar också en viktig roll i QFD för att bedöma konkurrenternas förmåga att tillfredsställa 
kundernas behov och förväntningar. I nästa steg identifierar man nyckelfaktorer för den egna 
produktens framgång baserat på marknads- och konkurrentanalyserna. Nyckelfaktorerna ska 
sedan översättas till krav i samband med utveckling och tillverkning av produkten.  
 
För att underlätta arbetet med kundcentrerad planering finns det så kallade kvalitetshuset, ett 
verktyg som är en vidareutveckling av matrisdiagrammet. I kvalitetshuset finns 
kundönskemål angivna, liksom viktningar av dessa och produktegenskaper samt hur väl 
dessa uppfyller önskemålen. Dessutom visar det hur konkurrerande produkter upplevs.  
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Att ha fokus på kunden innebär inte bara att se till den externa kunden. Även den interna 
kundens behov och förväntningar måste tillgodoses. Det är viktigt att ge medarbetarna 
möjligheter att göra ett bra arbete som de kan känna sig nöjda och stolta över. I 
förlängningen skapar detta möjligheter för att få nöjda externa kunder. 

2.3.3 Basera beslut på fakta 
Beslut ska enligt offensiv kvalitetsutveckling fattas på väl underbyggda fakta och inte på 
slumpmässiga faktorer. För att göra det måste man ha kunskap om variation samt kunna 
skilja mellan orsaker och ”brus”. Förutom detta behövs naturligtvis fakta att analysera.  För 
att erhålla relevanta fakta ställs krav på införskaffande av information, som sedan ska 
struktureras och analyseras.  
 
Exempelvis behövs fakta inför produktutvecklingsfasen om vad kunden vill ha och är beredd 
att betala för. Kundfokuseringen måste vila på en grund av underbyggda fakta och inte 
gissningar för att maximera chansen till en framgångsrik lansering på marknaden. Även när 
det gäller produktionsprocessen är det viktigt med en faktabaserad beslutsstrategi. Länge har 
man mätt ganska mycket men utan att dra väsentliga slutsatser angående själva 
produktionsprocessen, utan för att dra slutsatser om och värdera de enskilda enheterna. Man 
har inte använt enkla statistiska metoder för att analysera data och hitta källor till 
produktionens variation.  
 
För att kunna basera beslut på fakta behövs lämplig information som sedan kan 
sammanställas och analyseras. Därefter kan slutsats dras. För att samla in, strukturera och 
analysera numerisk information finns enkla men effektiva verktyg som de sju 
förbättringsverktygen. Dessa är styrdiagram, Paretodiagram, sambandsdiagram, 
datainsamling, histogram, uppdelning samt orsaks-verkan-diagram. För att aktivt kunna 
arbeta med förbättringar behöver man även kunna strukturera och analysera verbal 
information som åsikter och känslor. De sju ledningsverktygen, vilka inkluderar 
släktskapsdiagram, träddiagram, matrisdiagram, relationsdiagram, matrisdataanalys, 
processbeslutsdiagram och pildiagram, kan här vara till hjälp.  
 
Ett exempel på en mycket väsentlig kvalitetsparameter är tillförlitlighet. 
Tillförlitlighetsteknikens syfte är att finna orsaker till fel och försöka eliminera dessa orsaker 
samt att finna konsekvenserna av fel och att om möjligt lindra eller eliminera dessa. Med 
andra ord söker man öka produktens motståndskraft mot att fel inträffar och att öka 
motståndskraften mot inträffade fel, dess feltolerans. Det var i samband med flygets 
utveckling som man mer systematiskt började arbeta med tillförlitlighetstekniska frågor. 
Man använde feldata från olika komponenter och statistik från olyckor som underlag för 
planeringen av framtida förändringar. Tillförlitlighetstekniken har många olika 
tillämpningsområden, däribland säkerhets- och riskanalys.  
 
Att räkna på tillförlitlighet och alla därtill hörande kostnader understryks av ett växande 
intresse för ett systems livstidskostnad, LCC (”Life Cycle Cost”). För ett produktionssystem 
handlar det om att summera samtliga intäkter från systemet och sedan subtrahera 
livstidskostnaden. I en Life Cycle Analysis vägs även miljöaspekterna för systemet in. 
Resultatet kan sedan användas för att värdera olika konstruktionslösningar och 
uppläggningen av underhåll.  
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En viktig tillförlitlighetsegenskap är driftsäkerhet. Driftsäkerheten hos en enhet är dess 
förmåga att utföra en krävd funktion under givna förhållanden vid en given tidpunkt eller 
tidsintervall. Detta förutsatt att nödvändiga externa underhållsresurser tillhandahålls.   
 
För att konstruera tillförlitliga produkter är erfarenhetsåterföring väldigt viktigt, det vill säga 
att man tar tillvara på erfarenheter från äldre konstruktionslösningar. Därför behövs en 
systematisk återmatning av information från användning och test till konstruktören. Denna 
återmatning är av central betydelse i tillförlitlighetsarbete såväl som i arbetet med ständiga 
förbättringar. För analys av feldata från icke-reparerbara enheter (enheter eller komponenter 
som kasseras då fel uppstår) finns grafiska metoder att tillgå som fördelningspapper och 
TTT-plottning. Metoder för att analysera system utifrån ett kvalitativt, jämförande, 
perspektiv är feleffektsanalys och felträdsanalys. Feleffektsanalys, FMEA, innebär en 
systematisk genomgång av en produkt eller process, dess funktion, felsätt, felorsaker och 
felkonsekvenser. En felträdsanalys, FTA, är ett logiskt händelsediagram som illustrerar 
sambanden mellan en icke önskvärd händelse hos systemet och orsakerna till denna 
händelse.  
 
Ett sätt att skaffa sig fakta om sina produkter eller processer är att utföra försök. Väl 
planerade försök ger kunskap om vilka parametrar som påverkar produkter och processer 
samt vilka värden man ska välja på dessa parametrar för att få en så bra produkt eller process 
som möjligt till lägsta resursåtgång. Försöksplanering av denna typ har stor tyngd inom 
förbättringsprogrammet Sex Sigma.  
 
En robust konstruktion är okänslig mot störningar av olika slag i produktionsprocessen och i 
användningen. Störande faktorer kan vara till exempel variationer i egenskaper hos det 
material som enheten är tillverkad av eller en dåligt utförd reparation. Sammantaget är alla 
faktorer som kan påverka en konstruktionsparameter bort från sitt målvärde störande 
faktorer.  

2.3.4 Arbeta med processer 
I organisationer finns både aktiviteter som upprepas i tiden och aktiviteter som är unika för 
ett enskilt tillfälle. Även om varje sponsoravtal är unikt i en sportklubb så är förfarandet 
detsamma vid varje avtal. Ofta agerar man efter vissa principer, behandlar frågor på ett 
likartat sätt och använder sig av samma beslutsstöd. Dessutom är det ofta samma personer 
som utför arbetet. Dessa upprepade uppsättningar av aktiviteter kallas för processer. 
Bergman och Klefsjö (2001, s 416) definierar en process som ”ett nätverk av aktiviteter som 
upprepas i tiden och vars syfte är att skapa värde åt någon extern eller intern kund”. 
Karaktäristiskt för en process är att den 
 

• har en början och ett slut 
• har en kund, uppdragsgivaren, och en leverantör, uppdragstagaren 
• består av ett nätverk av ingående aktiviteter 
• producerar ett värdeskapande resultat 
• upprepas gång på gång 

 
Ett sätt att skilja mellan en organisations processer är att strukturera dem efter den uppgift 
som processen har. Man brukar då skilja mellan huvudprocesser, stödprocesser och 
ledningsprocesser.  
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• Huvudprocesserna har till uppgift att uppfylla de externa kundernas behov och 

förädla de produkter som företaget erbjuder. Hit hör exempelvis 
produktutvecklingsprocessen och produktionsprocessen. 

• Stödprocesser tillhandahåller de resurser som huvudprocesserna behöver. Kunderna 
är således interna. Hit hör rekryteringsprocessen och administrativa processer av 
olika slag. 

• Ledningsprocesser beslutar om organisationens mål och strategier samt genomför 
förbättringar av organisationens övriga processer. Även dessa processer har interna 
kunder. Till ledningsprocesser räknas bland annat strategisk planering och revision.  

 
Att fokusera på processer har den positiva följden att man utreder hur resultaten produceras, 
istället för vem som gör vad. Dessutom bli det tydligare hur olika medarbetare bidrar till 
slutresultatet, vilket skapar bättre möjligheter att uppnå en gemensam vision.  
 
Vikten av processorientering och att ständigt förbättra sina processer har skapat arbetssättet 
processledning. Processledning innebär att man identifierar, studerar och förbättrar 
arbetsflöden. Genom att fokusera på processer och arbetsflöden tydliggör man hur man 
arbetar istället för att ha fokus på enskilda produkterna. Processledning har visat sig vara ett 
framgångsrikt arbetssätt för förbättring. En arbetsgång för processledning kan vara följande 
steg: 
 

• Organisera för förbättringar. Först måste organisationen definiera sina processer. 
Detta tar ofta mycket mer tid i anspråk än vad som beräknats. Det finns dock ingen 
mening med att definiera alla processer, utan man bör koncentrera sig på några få 
viktiga, oftast huvudprocesserna (vilka brukar vara en till tre stycken). Nästa steg är 
att utse processägare som har det strategiska ansvaret för att processen förbättras och 
utvecklas. Även en processförbättringsgrupp kan utses.  

• Förstå processen. Här undersöks vilka som är leverantörer och vilka som är kunder 
till processen. Kunderna är dem som ska förses med resultatet från processen medan 
leverantörerna är den process eller organisation som förser den aktuella processen 
med inobjekt som exempelvis råmaterial eller uppgifter. De flesta processer har en 
stor förbättringspotential varför det ofta är värt mödan att systematiskt gå igenom 
processen. Ett hjälpmedel vid kartläggningen av processen är att illustrera den i ett 
flödesschema. Om man även redovisar var i organisationen som respektive aktivitet 
utförs kan man göra ett blockdiagram.  

• Observera processen. För att kunna förbättra processen måste man veta hur den 
betett sig tidigare. Att mäta processresultat på olika sätt ger denna information. 
Processens kvalitet kan man till exempel mäta genom kundtillfredsställelsen.  

• Förbättra processen kontinuerligt. Informationen från mätningarna ska analyseras i 
syfte att förbättra processernas kvalitet (förmågan att tillfredsställa kundernas behov 
och förväntningar), effektivitet (hur väl processerna utnyttjar organisationens resurser 
för att producera resultatet) och anpassningsförmåga (hur väl processerna kan 
anpassas till förändrade förutsättningar).  

 
Inom processledning finns de tre viktiga rollerna processägare, processledare och 
kompetensförsörjare. Processägaren är den som ansvarar för de strategiska besluten 
beträffande processen. Han eller hon ska skapa inriktning, ramar och ett regelverk för den 
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operativa verksamheten, som i sin tur processledaren ansvarar för. Processledaren är också 
ledare för processens förbättringsteam och processägarens högra hand. 
Kompetensförsörjaren kommer sedan in och förser processerna och funktionerna med den 
kompetens som behövs. I kompetensförsörjarens uppgifter ingår även att dimensionera 
bemanningen i förhållande till efterfrågan på kompetens.  
 
Ett arbetssätt för att hitta möjligheter till processförbättringar är processjämförelser, eller 
benchmarking. Processjämförelser går ut på att man gör en noggrann jämförelse mellan en 
av den egna organisationens processer och en annan, identisk eller liknande, process hos en 
annan organisation eller hos en annan del inom organisationen och sedan drar nytta av 
jämförelsen. Det finns olika typer av processjämförelser beroende på vad man jämför och 
med vem. Intern processjämförelse sker mellan samma processer men inom olika delar av 
samma koncern. Man kan även jämföra samma process fast hos en konkurrent. En 
funktionell processjämförelse görs mellan liknande områden hos den egna organisationen 
och en på det aktuella området erkänt bra organisation. För att uppnå önskat resultat krävs en 
djup självanalys samt förmågan att överföra tekniker, arbetssätt och processlösningar så att 
de även fungerar i den egna organisationen. Viktigt är att man har en utvecklad processyn 
och att man studerar processer och inte andras produkter.  

2.3.5 Arbeta med ständiga förbättringar 
Nya kundkrav, ny teknik och nya affärsformer dyker ständigt upp och de ställer nya krav på 
organisationers produkter och processer. Ett mål inom offensiv kvalitetsutveckling är därför 
att kontinuerligt förbättra kvaliteten på de egna produkterna och processerna. Tanken är att 
den som slutar att bli bättre snart slutar att vara bra. Förutom det externa trycket är ständiga 
förbättringar väl motiverade ur kostnadssynpunkt då kvalitetsbristkostnaderna ofta är stora. 
Kvalitetsbristkostnader är de kostnader som ”orsakas av defekta enheter, ofullkomliga 
processer eller förlorade försäljningsintäkter”, enligt Juran (Bergman & Klefsjö, 2001, s 65). 
Om man accepterat en låg kvalitetsnivå får man också ofta andra kostnader i form av stora 
buffertlager med mera.  
 
Grundregeln för kvalitetsutveckling är att det alltid finns ett sätt att åstadkomma högre 
kvalitet till en lägre kostnad. Detta innebär bättre produkter och arbetssätt som kräver mindre 
resursåtgång. Ofta kan enkla åtgärder få dramatiska effekter. Den stora utmaningen ligger i 
att finna dessa åtgärder. Detta arbete kräver förändring. Det är därför viktigt att slogans som 
”gör rätt från början” tolkas med stor försiktighet. Vid strävan mot ständiga förbättringar och 
därmed förändringar är det oundvikligt att man misslyckas ibland. Det är därför viktigt med 
en tillåtande miljö i organisationen som förstår både att misslyckanden inträffar och att dra 
lärdom av dem.  
 
Ett sätt att ständigt förbättra sin verksamhet är att minska alla typer av variation. Att 
eliminera variation är en dominerande önskan inom kvalitetsutveckling. En orsak till 
variation kan vara komponenter och delsystem från leverantörer. För att minska denna typ av 
variation har ett nära samarbete med organisationens leverantörer, så kallad 
leverantörssamverkan, mer och mer kommit att förespråkas. Traditionellt sett har 
inköpsavdelningar i allmänhet valt leverantör efter vem som gett det lägsta priset. Resultatet 
av en sådan prioritering kan bli att man väljer en leverantör med låg produktkvalitet vilket 
kan leda till problem senare i tillverkningen. I värsta fall uppstår problem också hos 
slutkunden. Det är inte ovanligt att majoriteten av kostnaderna för kvalitetsbrister är 
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orsakade av brister i inkommande gods. För att undvika att defekta enheter går vidare i 
produktionen har man tillämpat en omfattande kontroll av ankommande partier. Denna 
metod har dock blivit kritiserad för att vara ett dyrt och ineffektivt sätt att eliminera problem 
på. Istället har leverantörssamverkan rekommenderats. Det innebär bland annat att företag 
ska sträva efter att bygga långsiktiga relationer med en eller ett fåtal leverantörer för varje 
typ av produkt, vilket ger en bättre grund för förbättrad kvalitet. Att investera i utbildning 
och tekniskt stöd för leverantörerna kan vara ett sätt att aktivt påverka leverantörernas 
förbättringsarbete. Att bygga långsiktiga relationer innebär också att dela information, risker 
och framgångar med leverantörerna på ett ömsesidigt sätt. Förtroende är här ett viktigt 
element. Man försöker också mer och mer att dela på ansvaret för utveckling och produktion 
av delsystem mellan beställare och leverantör. Målet med en sådan vidgad systemsyn är att 
skapa ett vinna-vinna-förhållande mellan leverantör och kund. Ett sätt att förbättra sina 
inköpsrutiner är att ta vara på erfarenheter från hur andra samarbetar med sina leverantörer. 
För att få ytterligare synpunkter på valet av leverantör kan man låta andra funktioner än 
inköpsfunktionen delta i arbetet.  
 
Idag då kvalitetsutveckling är inriktad mot förebyggande åtgärder och processförbättringar 
lever acceptanskontroll en tynande tillvaro. Genom aktivt förbättringsarbete tillsammans 
med leverantören kan man i det långa loppet eliminera kontrollverksamheten. Förr var dock 
acceptanskontroll ett viktigt verktyg inom kvalitetsområdet. 
 
Kvalitetscirklar utvecklades i Japan under 60-talet av Dr Kaoru Ishikawa. Från början var 
kvalitetscirklarna främst avsedda att fungera som studiegrupper som stimulerade studier om 
kvalitet. Nu betecknar de främst grupper av 6-10 medlemmar som diskuterar, analyserar och 
föreslår förbättringar och lösningar till olika problem. Användandet av enkla statistiska 
verktyg är vanliga i Japan. Av avgörande betydelse är också att ledningen ser till att de 
föreslagna förbättringarna verkligen genomförs. Ett vanligt problem i väst har dock varit att 
kvalitetscirklarna endast får ge rekommendationer. Konceptet ledde också till en del 
misslyckade introduktioner under 1980-talet i västerländsk industri, varvid det har fått en 
något negativ klang. Idag benämns arbetssättet istället ofta med förbättringsteam eller 
förbättringsgrupper. Ett snarlikt arbetssätt som varit mycket effektivt i Japan, speciellt under 
1980-talet, är förslagsverksamhet. Förbättringsförslagen kan utarbetas i förbättringsteam 
eller individuellt. Karaktäristiskt för en lyckad förslagsverksamhet är att alla förslag får 
snabb respons (Toyota använde sig av ett dygn som regel), ett genomtänkt belöningssystem 
samt att ledningen tar de inlämnade förslagen på allvar och tar till vara på dem. 
Verksamheten kan också leda till en positiv konkurrens mellan olika avdelningar i 
organisationen. Även samarbetet och kommunikationen mellan ledning och medarbetare kan 
starkt förbättras av ovanstående arbetssätt.  

2.3.6 Ledningens engagemang 
Enligt Bergman och Klefsjö (2001) är ett engagerat ledarskap för kvalitet en förutsättning för 
ett framgångsrikt arbete med kvalitetsutveckling. Organisationens ledning måste engagera 
sig helhjärtat i arbetet med ständiga kvalitetsförbättringar, och även förbättra sina egna 
ledningsprocesser. Ett framgångsrikt sätt att bedriva förbättringsarbete på är processledning. 
Detta arbetssätt kommer dock inte att tas upp under denna rubrik då det behandlas i 2.3.4 
Arbeta med processer. Detsamma gäller de sju ledningsverktygen som behandlas i 2.3.3 
Basera beslut på fakta.  
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Att skapa en gemensam vision för hela organisationen är en av högsta ledningens viktigaste 
uppgifter. En engagerande vision om den tänkta framtidsbilden har även visat sig vara en 
viktig del i ett lyckat förändringsarbete. Visionen ska sedan brytas ned i långsiktiga mål som 
bör kompletteras med strategier för hur dessa mål ska nås. Kvalitetsfrågor och vilken roll de 
spelar i företaget finns ofta behandlade i en särskild kvalitetspolicy. Kvalitetspolicyn måste 
vara fast förankrad i företagets strategiprocess.  
 
Många företag kräver idag att deras leverantörer ska ha ett dokumenterat kvalitetssystem. För 
att man ska kunna kvalitetsgranska sina leverantörer har man tagit fram olika standarder för 
hur en leverantörs verksamhet ska utvärderas med avseende på kvalitetsarbete. Dessa 
standarder har lett fram till ISO 9000 som är en internationell standard för kvalitetssystem. 
Ungefär 100 länder är genom sina nationella standardiseringsorgan anslutna till International 
Organization for Standardization som är ansvarig för ISO 9000. Den nuvarande versionen av 
ISO 9000 kallas ISO 9000:2000 och består av fyra standarder. Dessa innehåller 
grundprinciper för vad som kallas kvalitetsledning, standardens krav på ett 
kvalitetsledningssystem, vägledning för hur man ska införa ett kvalitetsledningssystem samt 
hur man bör utföra revisioner med avseende på kvalitet och miljö.  
 
Kvalitetsledningssystem definieras som ett ”ledningssystem, det vill säga system för att 
upprätta policy och mål samt för att uppnå dessa mål, för att leda och styra en organisation 
med avseende på kvalitet” (Bergman & Klefsjö, 2001, s 451). Enligt ISO 9000:2000 bygger 
kvalitetsledningssystemet på ”åtta principer för kvalitetsledning”. Dessa principer är mycket 
lika de sex värderingar som TQM anses bygga på i denna rapport och som finns samlade i 
Figur 2:3. I ett kvalitetsledningssystem används olika typer av dokumentation. Dels behövs 
dokument som ger information om organisationens kvalitetsledningssystem och dess 
uppbyggnad, dels behövs kvalitetsplaner, rutiner och redovisande dokument. Kvalitetsplaner 
är dokument som beskriver hur kvalitetsledningssystemet tillämpas på en specifik produkt, 
projekt eller kontrakt. Rutiner ger information om hur enskilda aktiviteter ska utföras. 
Redovisande dokument finns till för att ge bevis på att vissa aktiviteter är utförda.  
 
Demingpriset, ”The Malcolm Baldrige National Quality Award” och Utmärkelsen Svensk 
Kvalitet är alla exempel på nationella och internationella kvalitetsutmärkelser som instiftats 
för att stimulera företag att arbeta med kvalitetsutveckling. Utmärkelserna visar upp goda 
förebilder samtidigt som de innehåller ett tävlingsmoment. Till grund för utmärkelserna finns 
olika utvärderingsverktyg, som även kan användas separat för självutvärdering. Exempelvis 
bygger Utmärkelsen Svensk Kvalitet på Institutet för Kvalitetsutvecklings, SIQ:s modell för 
kundorienterad verksamhetsutveckling. Denna modell bygger i sin tur på 13 grundläggande 
värderingar. Totalt finns 29 delkriterier i 2001 års version och tillsammans omfattar de 1000 
poäng som fördelas på kriterierna ledarskap, information och analys, strategisk planering, 
medarbetarnas utveckling, verksamhetens processer, kundtillfredsställelse samt 
verksamhetens resultat. Till varje delkriterium finns frågor som belyser de tre 
utvärderingsdimensionerna Angreppssätt, Tillämpning och Resultat. SIQ:s modell har fått 
stor genomslagskraft och används numera som utvärderingsinstrument inom såväl privat 
som offentlig verksamhet. Självutvärdering handlar inom kvalitetsområdet om att göra en 
omfattande och systematisk utvärdering av en organisations aktiviteter och resultat baserat 
på en modell för offensiv kvalitetsutveckling. Det är ett arbetssätt för att mäta hur väl de 
värderingar som offensiv kvalitetsutveckling bygger på bidragit till att skapa en kultur i 
organisationen samt för att mäta systematiken och omfattningen på arbetet med offensiv 
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kvalitetsutveckling. Enligt Bergman och Klefsjö (2001) består självutvärdering av de fyra 
faserna planering, verksamhetsbeskrivning, analys och handlingsplan. I planeringsfasen 
klargör man varför en självutvärdering ska göras samt när och hur. Därefter görs en 
verksamhetsbeskrivning över hur man arbetar i dagsläget. Denna analyseras sedan så att 
styrkor och förbättringsmöjligheter kan identifieras. Utifrån dessa underlag ska sedan 
handlingsplaner för förbättringsarbete upprättas. För att ta tillvara på den insamlade 
informationen bör förbättringsåtgärderna prioriteras, ansvariga för respektive åtgärd utses 
samt tids- och resursramar sättas. 

2.4 Värden, värderingar och värdegrund 
Värden anger vad vi tycker är värdefullt, gott och värt att eftersträva. Människors värden 
utgörs av deras uppfattningar om vad som är gott och eftersträvansvärt. Dessa värden 
bestämmer vad vi upplever som rätt och orätt. En uppsättning av sådana värden kallas en 
värdegrund, enligt Philipson (2004). Följaktligen är en värdegrund alltid subjektiv. Värdena 
i värdegrunden kan ha en inbördes rangordning som anger vilket värde som är överordnat ett 
annat. I sådant fall talar man om en värdehierarki (ibid).  
 
En värdering är däremot något som en människa ”har”, menar Philipson. Den som tillskriver 
något ett värde värderar detta. Våra värderingar utgör grunden för våra uppfattningar om vad 
som är rätt och orätt. De avslöjas ofta när vi tvingas välja mellan olika alternativ. Den som 
utför en handling har dessförinnan valt att göra på ett sätt framför ett annat. Detta val är, 
medvetet eller omedvetet, baserat på värderingar. Det är värderingar som motiverar 
människor att handla, enligt Philipson.  
 
Kronstam (2002) anser också att alla våra beslut och allt vi gör grundar sig på våra 
värderingar, men även på våra attityder. Värderingarna är personliga och styr attityderna, det 
vill säga förväntningar och åsikter om personer och händelseförlopp, enligt Kronstam. Våra 
värderingar grundläggs tidigt i livet och ofta bär vi med oss dem livet ut. Dock är det inte 
ovanligt att våra värderingar förändras och utvecklas när vi får ökad kunskap eller blir 
erfarenheter rikare, menar Kronstam.  
 
De grundläggande värderingarna i västerländsk kultur kommer från grekisk/romersk och 
kristen kultur (ibid). De vilar på grundvalar som hederlighet, hänsynstagande och viljan att ta 
ansvar. När vi talar om leveranssäkerhet, kvalitet och betalning är det egentligen 
hederlighetsvärderingen som ligger bakom, förklarar Kronstam. 

2.5 Värdestyrda företag 
Med ett värdestyrt företag menar Kronstam (2002) ett företag som aktivt arbetar med en 
gemensam värdegrund. Värderingarna ska vara den drivkraft som driver företaget och dess 
medarbetare framåt mot företagets affärsidé och mål (ibid). Ofta finns det ett antal 
värderingar i ett företag som är mer eller mindre uttalade. Dessa bör utgöra grunden menar 
Kronstam men de kan även utvecklas eller ändras genom en omfattande dialog i företaget. 
Huvudsaken är att alla på företaget är överens om de uttalade värderingarna och att det är 
dem som präglar företagets arbete. Gamla företag som inte genomgått alltför drastiska 
förändringar har ofta en självklar företagskultur som i sin tur vilar på grundarens 
värderingar. I företag som genomgått drastiska förändringar, företagsfusioner och liknande, 
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är det extra viktigt att arbeta med företagets värderingar för att skapa en önskad 
företagskultur (ibid).  
 
Philipson (2004) talar istället om värdedrivna företag och ett värdebaserat ledarskap. Det 
värdedrivna företaget arbetar med att utveckla och forma en fungerande etik; en företagsetik. 
Då etiken bygger på klara och tydliga värden behöver det värdedrivna företaget en 
värdegrund (ibid). Tydliga värden, samlade i en värdegrund, är således grunden för att 
värdebaserat ledarskap, menar Philipson. I värdegrunden ingår ofta även en vision och ett 
antal handlingsprinciper eller normer som är skapade utifrån de grundläggande värdena.  En 
ledare vill enligt Philipson ofta att medarbetarna själva ska välja att göra sådant som känns 
värdefullt. För att medarbetarnas handlingar även ska gagna företaget krävs då att vad de 
anställda finner värdefullt och gott, deras värderingar, stämmer med det som är 
eftersträvansvärt för bolaget. Detta är enligt Philipson kärnan i ett värdebaserat ledarskap. 
Ledarskapet och de styrverktyg man använder måste bygga på samma tänkande som ligger 
till grund för företagets värdegrund, menar han. 
 
Ytterst är det ägarna genom dess styrelse och ledningen som bestämmer vilka värderingar ett 
företag styrs efter, menar Kronstam (2002). Kronstam hävdar dock att företagsvärderingar 
som inte är väl förankrade hos medarbetarna aldrig kan bli det styrinstrument som det är 
tänkt att vara.  

2.6 Företagskultur 
Under denna rubrik behandlas företagskulturbegreppets innehåll och uppbyggnad. En mera 
korrekt benämning är organisationskultur, menar Granberg (2003), men organisationskultur 
låter mer abstrakt och har därför fått mindre utbredelse än företagskultur. Granberg gör ingen 
skillnad mellan ordens innebörd, vilket ej heller görs här.  

2.6.1 Vad är företagskultur? 
Begreppet kultur diskuterades från början av antropologer, dock utan att det fanns en entydig 
definition (Granberg, 2003). Edward B Taylor formulerade 1871 den definition som brukar 
nämnas som den första:  
 
”Kultur … är den komplexa helhet som omfattar kunskap, övertygelse, konst, lagar, moral, 
sedvänjor och varje annan förmåga eller vana som förvärvats av individen som medlem i 
samhället.” (op cit, s 130) 
 
Företagskultur som begrepp kom till Västeuropa från USA. Ett problem med konceptet är att 
det är så mångtydigt och kan definieras från så många olika perspektiv; psykologiskt, 
sociologiskt, ekonomiskt och så vidare. Å andra sidan medför det att begreppet är lättanvänt 
då det återfinns inom så många områden och yrkesgrupper, menar Granberg. 
 
Enligt Kronstam (2002) består företagskulturen av de normer och värderingar som påverkar 
hur alla i organisationen uppträder i olika situationer. Företagskulturen är med andra ord 
majoriteten av medarbetarnas sätt att verka i företaget, men även det förhållningssätt som 
ledningen utvecklar och odlar som ett gott exempel, menar hon. Philipson föreslår följande 
definition av fenomenet företagskultur: 
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”Företagskulturen består av de värden som tillsammans utgör grund för företagets agerande 
utåt mot kunder och andra intressenter, samt de handlingar och attityder som chefer och 
medarbetare utför och uppvisar mot varandra.” (Philipson, 2004, s 52) 

2.6.2 Kulturens strukturella nivåer 
Traditionellt sett har man talat om företag i strukturella termer, enligt Philipsson (2004). 
Detta innebär att de anställda beskrivs genom roller och arbetsuppgifter, informationsvägar 
kartläggs, man får ägarförhållanden presenterade liksom ekonomiska resultat med mera. 
Idag, menar Philipson, har det istället blivit allt vanligare att beskriva företag som samhällen 
vilka hålls samman av kulturella krafter. Man intresserar sig då för sådant som gemensamma 
övertygelser, värderingar, normer, attityder och handlingar. Även traditioner, ritualer, 
rutiner, belöningssystem och sättet att ”göra” saker på inom organisationen beskriver 
företagskulturen, liksom den fysiska miljön. När man betänker de delar som Philipsson 
beskriver i kulturbegreppet kan man dra slutsatsen att alla organisationer har en 
företagskultur, vilket även framhålls av Kronstam (2002). 
 
Philipssons beskrivning av kulturbegreppets innehåll påminner i mycket om Scheins (1985) 
framställning. Schein är en tongivande forskare inom organisationskultur, som enligt 
Trollestad (2000, s 279) bland annat ”haft ett managementperspektiv utan att reducera 
organisationskultur till ett trivialt och konformt fenomen”. Schein delar in företagskulturens 
alla element i tre olika strukturella nivåer där grundläggande antaganden är kulturens essens 
medan värderingar och beteenden är synliga manifestationer av densamma, se Figur 2:4.    
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Figur 2:4. Kulturens olika nivåer och hur de samspelar 

Från Organizational Culture and Leadership (s 14), av E. H. Schein, 1985, San Francisco: Jossey-Bass. Svensk 
översättning från Etik och organisationskulturer: att skapa en gemensam värdegrund (s 281), av C. Trollestad, 

2000, Stockholm: Svenska förlaget.  

Nedan följer en beskrivning av respektive nivå.  
 

1. Kulturella uttryck och manifestationer (Artefacts and creations) 
Inom denna kulturens ytligaste och lättast observerbara nivå ryms dess skapade 
fysiska och sociala miljö; så kallade synliga kulturyttringar i Granbergs (2003) 
översättning. Här finns arkitekturen, teknologin, produkterna, de anställdas klädsel 
och språk, det manifesta beteendet hos medlemmarna med mera. Medan det är enkelt 
att observera dessa uttryck så är det desto svårare att tyda vad de innebär, hur de 
förhåller sig till varandra samt vilka djupare mönster de reflekterar (om några), 
menar Schein (1985). 
 

2. Värderingar (Values) 
För att tränga djupare ner i kulturen måste man börja utreda vilka värderingar 
organisationen har. Varför gör de som observerats i nivå ett? För detta ändamål 
behövs ”insiders”, eller informanter som antropologer kallar dem, som kan förklara 
hur sin organisation fungerar (Schein, 1999). Vad man stöter på först är vad Schein 
kallar ”espoused values”. Med detta menas ungefär ”överenskomna värderingar” och 
de finns ofta uttryckta i företagets officiella värderingar, principer, etik och vision. 
Dessa värderingar har enligt Schein (1985) sitt ursprung i exempelvis grundarens 
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övertygelse om hur saker och ting ”borde vara”, i motsats till hur de är. När en grupp 
ställs inför en ny situation eller svårighet kan den föreslagna lösningen endast vara en 
värdering då det ännu inte finns en gemensam bas för vad som är faktiskt och rätt. 
Gruppens medlemmar kommer att betrakta ledarens lösning som ett uttryck för 
dennes värderingar. Om lösningen fungerar, och gruppen delar uppfattningen om 
framgången, så förvandlas värderingen successivt till att bli en övertygelse, och 
slutligen ett antagande. Om denna process får fortgå, vilket den endast gör om 
lösningen fortsätter att fungera, så kommer gruppens medlemmar snart glömma att de 
från början inte var övertygade om lösningens förträfflighet och att den kanske 
möttes av skepticism och konfrontation. När värderingarna börjar bli tagna för givna 
så försvinner de ur medvetandet, precis som vanor blir omedvetna och automatiska. 
Men det är inte alla värden som genomgår en sådan transformation. Endast värden 
som är mottagliga för fysisk eller social validering4, samt fortsätter att lösa problem 
framgångsrikt kommer att övergå till att bli antaganden. Många värden fortsätter att 
vara medvetna och tydligt uttalade därför att de tjänar som normativ guide för hur 
medlemmarna ska hantera vissa situationer. Som exempel nämner Schein (1985) att 
ett företag kan framhålla att de värderar människor högt därför att de vill att alla 
medlemmar ska handla efter den värderingen. Sådana värderingar kan förutsäga 
mycket av det beteende som kan observeras i nivå ett. Det kan även vara så att ju 
längre man är kvar i organisationen och ställer frågor och observerar desto tydligare 
motsägelser hittar man mellan de överenskomna värderingarna och det observerade 
beteendet, menar Schein (1999). I det fallet förutsäger de gemensamma värdena eller 
värderingarna mycket väl vad medlemmarna kommer att säga i en mängd situationer, 
men inte alltid vad de kommer att göra (Schein, 1985). Vid analys av värderingarna 
måste man noggrant skilja på dem som sammanfaller med underliggande antaganden 
och de som är antingen rationaliseringar eller strävan inför framtiden. För att få en 
djupare förståelse av kulturen måste man till fullo förstå de grundläggande 
antagandena, menar Schein. 
 

3. Grundläggande antaganden (Basic Assumptions) 
På denna nivå hittar vi kulturens kärna, enligt Trollestad (2000), som exempelvis 
rymmer föreställningar om omvärlden och om människans natur och verksamhet. Då 
en lösning till ett problem fungerar gång på gång så tas den slutligen för givet, som 
beskrivet i ovanstående kategori. Vad som en gång var en hypotes har blivit en 
”verklighet”. Grundläggande antaganden har blivit så tagna för givet att det finns 
väldigt liten variation inom den kulturella gruppen. Om ett grundläggande antagande 
är djupt förankrat inom gruppen är det till och med så att medlemmarna finner det 
otänkbart att handla efter någon annan premiss, enligt Schein (1985). De 
grundläggande antagandena bildar en uppsättning utgångspunkter som helt enkelt 
inte längre ifrågasätts (Granberg, 2003). De kan heller inte ifrågasättas eller kritiseras 
då de befinner sig på ett omedvetet plan (ibid). Det är tydligt att sådana antaganden 
kan förvränga data, menar Schein (1985). Om vår erfarenhet exempelvis säger oss att 
människor kommer att utnyttja oss så fort de får chansen, så förväntar vi oss att bli 
utnyttjade och tolkar andras handlingar på ett sätt som överensstämmer med denna 
förväntning. Att ändra de grundläggande antagandena är också i sig självt 
komplicerat då de, per definition, inte är konfronterbara. 

                                                 
4 Med social validering menar Schein (1985, s 16) att värderingar om hur människor ska behandla varandra, 
utöva makt etcetera kan valideras genom uppfattningen att de reducerar osäkerhet och oro.  
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3 Metod 
Metod är ett vittomfattande begrepp, enligt Holme och Solvang (1997). Det är 
ett redskap och ett sätt att lösa problem samt komma fram till ny kunskap. Allt 
som kan bidra till att detta uppnås är en metod. Därmed inte sagt att alla 
metoder är lika hållbara eller tål en kritisk prövning lika bra (ibid).  

Detta kapitel redogör för olika metoder, studier och vetenskapliga begrepp samt 
avslutas med en diskussion om den gjorda studien; dess form, metodval och 
praktiska tillvägagångssätt. 

3.1 Kvantitativa och kvalitativa metoder 
Man brukar skilja mellan två olika metodiska angreppssätt; kvantitativa och kvalitativa 
metoder. Den viktigaste skillnaden mellan dessa metoder rör användandet av siffror och 
statistik (Holme & Solvang, 1997). Båda metoderna har sina för- och nackdelar varvid 
metodvalet bör utgå från sådan kunskap och med utgångspunkt i den frågeställning som ska 
undersökas, enligt Holme och Solvang.  
 
Kvalitativa metoder används när syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för ett 
specifikt ämne, en specifik händelse eller situation, enligt Björklund och Paulsson (2003). 
Det centrala är just att erhålla en djupare förståelse av det studerade problemkomplexet samt 
att beskriva det sammanhang som det existerar i, menar Holme och Solvang, och inte att 
pröva om informationen har generell giltighet. Metoden innebär en ringa grad av 
formalisering och karaktäriseras av närhet till informationskällan (ibid). 
 
Kvantitativa metoder är till skillnad mot kvalitativa metoder mer formaliserade och 
strukturerade, enligt Holme och Solvang. Kvantitativa studier omfattar information som kan 
mätas eller värderas numerisk (Björklund & Paulsson, 2003). De präglas av kontroll från 
forskarens sida, menar Holme och Solvang. Utifrån vald frågeställning definieras vilka 
förhållanden som är av intresse. Metoden avgör också vilka svar som är tänkbara. 
Uppläggning och planering av studien utmärks av selektivitet och avstånd till 
informationskällan. Detta, menar Holme och Solvang, är nödvändigt för att kunna göra 
jämförelser och pröva om resultaten är giltiga för den populationen som den avser att 
undersöka. Statistiska mätmetoder är väsentliga vid analys av kvantitativ data (ibid).  
 
Holme och Solvang diskuterar även för- och nackdelar med respektive metod och belyser 
några av dessa drag. De framhåller emellertid att det är först när man använder sig av 
metoderna som man till fullo förstår deras möjligheter och begränsningar. Det är aldrig så att 
den ena eller andra metoden är den enda rätta. Istället tar svaga och starka sidor hos de olika 
metodiska redskapen ofta ut varandra och det finns därför ofta mycket att vinna genom att 
kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder, menar Holme och Solvang.  
 
Generellt har kvalitativa data och metoder sin styrka i att de visar på totalsituationen 
(systemperspektivet), enligt Holme och Solvang. Man får en helhetsbild och tack vare 
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närkontakt med de undersökta enheterna även en bättre uppfattning av den enskildes 
livssituation (aktörsperspektivet). Undersökningen brukar koncentreras till några få enheter, 
och dessa behöver inte utgöra ett så kallat representativt urval då man strävar efter att få tag i 
det som inte är typiskt. Problemställningen kan således belysas ur flera synvinklar, slår 
Holme och Solvang fast. Utifrån dessa resultat kan vi dock inget säga om resterande enheter. 
För detta ändamål är istället kvantitativa metoder lämpade. Undersökningen och den 
information som samlas in är upplagd för att möjliggöra statistiska generaliseringar (det 
analytiska perspektivet), enligt Holme och Solvang, och på så sätt kan man med en viss 
säkerhet uttala sig om hela populationen från vilken ett urval gjorts. 

3.2 Typ av studie 
Storleken på den existerande kunskapsmängden inom forskningsområdet kan vara av 
betydelse vid val av vilken form av studie som ska genomföras, enligt Björklund och 
Paulsson (2003) som redogör för explorativa, deskriptiva, explanativa och normativa studier. 
Dessa har alla olika inriktning och karaktäriseras bland annat av vilken kunskap som redan 
finns inom området. Explorativa studier är undersökande till sin karaktär och används då det 
finns lite kunskap. Man söker då grundläggande förståelse. Då grundläggande kunskap och 
förståelse redan existerar kan en deskriptiv, beskrivande, studie vara lämplig. Målet är då 
inte att förklara relationer så mycket som att beskriva dem. Studier med syfte att förklara 
såväl som att beskriva för att erhålla en djupare kunskap och förståelse kallas explanativa, 
förklarande, studier. Normativa studier, slutligen, används när det redan finns viss kunskap 
inom och förståelse för forskningsområdet men målet är att ge vägledning och föreslå 
åtgärder. 

3.3 Induktion, deduktion och abduktion 
Ett akademiskt arbete kännetecknas bland annat av vandringen mellan olika 
abstraktionsnivåer, enligt Björklund och Paulsson (2003). ”Vandringen” eller abduktionen 
går mellan det generella, som allmänt accepterade metoder och teorier, och det konkreta, 
vanligtvis i form av det studerade fenomenet och den insamlade empirin (ibid). Enligt Holme 
och Solvang (1997) brukar man tala om två angreppssätt – deduktiv respektive induktiv 
metod, eller bevisandets respektive upptäcktens väg. Vid induktion kan man, enligt 
Björklund och Paulsson, studera ett ämne utan att först ha läst in sig på existerande teori. 
Istället formulerar man teori utifrån den empiri som samlas in. Vid deduktion utgår man från 
teorin och gör utifrån den olika förutsägelser om empirin, vilka man sedan försöker få 
verifierade av insamlad fakta. Man drar således slutsatser om separata företeelser utifrån den 
befintliga teorin.  

3.4 Validitet, reliabilitet och objektivitet 
Validitet, reliabilitet och objektivitet kan ses som tre mått på en studies trovärdighet, enligt 
Björklund och Paulsson (2003). En studies validitet säger något om i vilken utsträckning 
man verkligen mätt det som man avsett att mäta. Reliabiliteten är graden av tillförlitlighet i 
mätinstrumenten. Vid hög reliabilitet får man samma värde vid upprepning av 
undersökningen. Objektiviteten säger något om i vilken utsträckning värderingar har 
påverkat studiens resultat. Björklund och Paulsson illustrerar validitets- och 
reliabilitetsbegreppen med att kasta pil. Kommer pilarna samlade på tavlan har man hög 
reliabilitet. Hög validitet fås om man träffar mitten av tavlan. Träffar man mitten med alla 
sina pilar har man således både hög reliabilitet och validitet.  
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För att öka en studies validitet rekommenderar Björklund och Paulsson att man exempelvis 
använder sig av olika perspektiv, så kallad triangulering. Detta låter sig göras genom att man 
använder flera olika metoder för att undersöka en och samma företeelse. Det finns även 
andra typer av triangulering, som datatriangulering då flera olika datakällor används. 
Björklund och Paulsson nämner även utvärderartriangulering (olika utvärderare av samma 
material) samt teoretisk triangulering (olika teorier används på samma uppsättning data). 
Validiteten kan även ökas genom det sätt på vilket man formulerar sina frågor i exempelvis 
enkäter och intervjuer, menar de. Reliabiliteten kan, enligt Björklund och Paulsson, ökas 
genom exempelvis användning av kontrollfrågor i enkäter eller intervjuer, så att aspekten 
blir undersökt ännu en gång. Även triangulering kan öka en studies reliabilitet (ibid).  
 
För att öka objektiviteten är det viktigt att författaren tydliggör och motiverar de olika val 
som gjorts i studien, menar Björklund och Paulsson, och detta för att läsaren själv ska kunna 
ta ställning till studiens resultat. Det gäller även att återge all information från olika källor så 
objektivt som möjligt. Detta innebär exempelvis att inga sakfel får förekomma eller att man 
snedvrider sitt faktaurval. Författaren bör även undvika, vad Björklund och Paulsson kallar, 
värdeladdade ord som ”inser” och ”påstår”.  

3.5 Metoder för insamling och bearbetning av information och 
data 

Enligt Holme och Solvang (1997) finns det en rad olika sätt att genomföra insamlingen av 
information på. De delar in svaren som informationskällan ger i dels verbala, dels icke-
verbala handlingar. Tabell 3:1 visar olika tänkbara former för insamling av information. 
Uppläggningen kan variera efter vilken form ”svaren” har samt efter hur situationen då 
informationen insamlas organiserats. 
Tabell 3:1. Tänkbara former för insamling av information 

Metod 

Verbala handlingar 

 
Situation Icke-verbala handlingar

Tal Skrift 

Informellt sammanhang Deltagande observation Samtal, informanter Brev, artiklar, biografier

Informellt och 
strukturerat 

sammanhang 

Observation med fasta 
kategorier 

 Textanalys med fasta 
kategorier 

Formellt och 
ostrukturerat 
sammanhang 

Systematisk 
observation 

Intervju med öppna 
svarsalternativ 

Enkät med öppna 
svarsalternativ 

Formellt och 
strukturerat 

sammanhang 

Kontrollerat experiment Intervju med fasta 
svarsalternativ 

Enkät med fasta 
svarsalternativ 

Från Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder (s 85), av I. M. Holme och B. K. Solvang, 
1997, Lund: Studentlitteratur.  
 
Björklund och Paulsson (2003) beskriver litteraturstudier, föreläsningar, konferenser, 
intervjuer, enkäter, observationer och experiment som några av de vanligaste 
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datainsamlingsmetoderna inom vetenskapliga undersökningar. Synpunkter på några av dessa 
metoder redovisas nedan. 
 
Litteraturstudier inbegriper studier av all form av skrivet material, enligt Björklund och 
Paulsson. Fördelen med litteraturstudier är den stora mängden information som man kan ta 
del av under relativt kort tid och med knappa ekonomiska resurser, menar de. Oftast är en 
viss litteraturinläsning nödvändig för att kartlägga redan existerande kunskap inom området 
och för att bygga upp en teoretisk referensram inför en vetenskaplig undersökning. 
Nackdelen med denna datainsamlingsmetod är att man får sekundärdata, det vill säga data 
som tagits fram i ett annat syfte än det som föreligger för den aktuella studien. Björklund och 
Paulsson råder att man därför är extra uppmärksam på att informationen kan vara vinklad 
eller ej heltäckande.  
 
Intervjuer definierar Björklund och Paulsson som olika former av utfrågningar genom 
personlig direktkontakt eller via telefon. En dialog via e-post eller sms kan, enligt dem, 
också ofta kategoriseras som intervju. Intervjuer kan utformas på många olika sätt; valet av 
och antalet respondenter kan varieras, antal frågor och hur dessa struktureras kan varieras, 
likaså antal undersökare och hur intervjun dokumenteras. Björklund och Paulsson talar om 
tre nivåer av intervjuns strukturering; strukturerad intervju (frågor och dess ordningsföljd 
bestämd på förhand), semi-strukturerad (bestämda ämnesområden men frågorna 
anpassningsbara) samt ostrukturerad intervju (påminner om ett samtal där frågorna 
uppkommer efterhand). Intervjuer ger primärdata, det vill säga data som samlats in i syfte 
att användas i den aktuella studien. Detta är en av de främsta fördelarna med intervjun som 
metodval; författaren får tillgång till information som är av direkt relevans för studien och 
dess syfte (ibid). En djupare förståelse kan skapas då frågorna kan anpassas efter 
respondenten och dess tidigare svar, menar Björklund och Paulsson. En nackdel med 
intervjuer är att de ofta är mycket tidskrävande, speciellt om resor blir nödvändiga. 
 
Enkäter ger liksom intervjuer upphov till primärdata. En annan fördel med metoden är att en 
relativt liten arbetsinsats genererar ett stort underlag av data. Björklund och Paulsson 
diskuterar även nackdelar med metoden, som exempelvis att det kan vara svårt att få en helt 
klar uppfattning om respondenten och dennes funktion. Risken för misstolkningar är även 
större än vid intervjuer då respondenten kan be om förtydligande om denne upplever något 
som oklart. Andra faktorer som kroppsspråk kan av naturliga skäl ej heller avläsas. Det finns 
också en risk att respondentens svar blir mindre uttömmande än vid en intervju. En 
olägenhet med metoden kan vara att det kan behövas många påminnelser för att uppnå en 
acceptabel svarsfrekvens.  
 
När sedan information och data samlats in är det dags att bearbeta och analysera denna 
(Björklund & Paulsson, 2003). Analysmodeller, statistisk bearbetning och 
modellering/simulering är exempel på sådana metoder (ibid).  

3.6 Vald metod och tillvägagångssätt 
Studien i denna rapport är, enligt Björklund och Paulsson såväl som Holme och Solvang, 
mest lämpad för kvalitativa metoder då den har som syfte att skapa en djupare förståelse för 
ett specifikt ämne eller en situation. Studien är explorativ då den är undersökande till sin 
karaktär. Grundläggande förståelse för ett fenomen har sökts. Kunskap finns i mängder om 
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organisationsförändringar och kvalitetsutveckling men väldigt lite kunskap existerar om 
kombinationen av dessa områden, enligt mina eftersökningar. 
 
Undersökningsansatsen som valts är en fallstudie av Mercatus Engineering AB (Mercatus), 

ett miljöteknikföretag som genomgick en organisationsförändring 2000-2001. 
 
Data har i huvudsak samlats in via intervjuer. Uppläggningen för undersökningen följer 
Figur 3:1 där datainsamling skett genom litteraturstudier samt intervjuer i tre faser. 
Huvudmetoden intervjuer har genomförts i olika former och med olika syften. Gemensamt 
för dem gäller att de, enligt Holme och Solvangs framställning i Tabell 3:1, räknas till 
kategorin ”intervju med öppna svarsalternativ” som hållits i formella och ostrukturerade 
sammanhang. Enligt Björklund och Paulssons kategorisering ovan var dock samtliga 
intervjuer antingen strukturerade eller semi-strukturerade. Exempelvis var de inledande 
intervjuerna under fas I semi-strukturerade och hölls med vd samt kvalitets- och 
miljöansvarige. Syftet med dem var att skapa en bild av vad Mercatus 
organisationsförändring 2000-2001 bestått av. Vad hade man velat förändra, vad förändrade 
man och vad fick förändringarna för resultat? En handledning fanns på förhand utformad till 
dessa intervjuer med frågor av såväl generell som mer specifik karaktär. Det var dock viktigt 
i denna fas att frågor och följdfrågor kunde formuleras efter hand och anpassas till 
respondenternas svar. 
 

 
Figur 3:1. Undersökningens uppläggning 

Egen bearbetning 

Samtidigt ledde litteraturstudierna, som skett i olika form men löpande genom hela projektet, 
till den modell av offensiv kvalitetsutveckling sett som ett ledningssystem bestående av 
värderingar, arbetssätt och verktyg som ses i Figur 3:2. Modellen benämns i detta arbete 
TQM-triaden, i enlighet med Svensson (2004), och den har tjänat både som 
beskrivningsmodell och analysmodell under arbetets gång.  
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Figur 3:2. TQM-triaden  

Efter ”TQM as a management system consisting of values, techniques and tools” av U. Hellsten och B. Klefsjö, 
2000, The TQM Magazine 12(4), 241. 

 
I inledningskapitlet definierades kvalitetsarbete som arbete inom ramen för offensiv 
kvalitetsutveckling. Då ramen för offensiv kvalitetsutveckling i detta arbete är synonymt 
med TQM-triaden innebär det att kvalitetsarbete är detsamma som:  
 
de arbetssätt och verktyg som organisationen använder vilka stödjer arbetet med att bygga 

en kultur som vilar på de sex värderingarna i TQM-triaden. 
 
Med TQM-triaden som ledstjärna utreddes i fas II Mercatus kvalitetsarbete med varje 
värdering med tillhörande arbetssätt och verktyg för sig. Målet var att undersöka hur 
Mercatus arbetar och vilka verktyg de använder som stödjer de sex värderingarna nu jämfört 
med före organisationsförändringen och därigenom finna vilka effekter 
organisationsförändringen haft på kvalitetsarbetet. Denna information samlades in via 
strukturerade intervjuer men även via studier av interna företagsdokument. Till den senare 
kategorin hör främst det interna ledningssystemet med tillhörande dokument, information på 
intranätet samt den (ytterst begränsade) dokumentation som finns kvar från den teambildning 
som var en del av organisationsförändringen. Inför varje intervju bildade jag mig en 
uppfattning, främst genom analys av dokument och handböcker i det interna 
ledningssystemet, om vad Mercatus gjorde idag som kunde stödja den aktuella värderingen 
innan jag satte ihop en handledning för intervjun. Då jag varit en del av organisationen och 
följt verksamheten på plats under cirka tre månaders tid har även viss kunskap tillkommit 
genom egna observationer. Dessa observationer har varit nyttig input till intervjuerna. 
Primärt hölls intervjuerna i fas I och II med vd och kvalitets- och miljöansvarige.  
 
Den tredje, och sista, typen av intervju hölls i empiriinsamlingens slutskede (fas III), och då i 
valideringssyfte. Man kan säga att i denna fas togs ett stickprov för att bekräfta delar av den 
nya kunskap som bildats i fas II. Tre medarbetare som varit med såväl före som under och 
efter organisationsförändringen intervjuades för att ge ytterligare perspektiv på 
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organisationsförändringen och de effekter som framgått under de tidigare intervjuerna. 
Denna fas kan således ses som en form av triangulering. Intervjuerna var här mer 
strukturerade än i de tidigare faserna och bestod av ett fixt antal frågor per värdering (se 
bilaga 2 för frågeformulär). Frågorna var främst formulerade för att kunna bekräfta eller 
förneka tidigare framkommen information, men även för att fånga medarbetarnas 
uppfattning om företeelserna.  
 
Varje intervju beräknades till cirka en timme och samtliga finns noterade i referenslistan.   
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4 Empiri och analys 
Empirin inleds med ett kort stycke information om företaget Mercatus 
Engineering AB (Mercatus) och tekniken som man arbetar med. På det följer 
delkapitel 4.2 som är en allmän utredning av organisationsförändringen som 
man genomförde 2000-2001 (fas I). Avsnitten 4.3-4.8 återger resultatet av fas II 
som går in på djupet av Mercatus organisationsförändring och vilka effekter den 
fått på områden relevanta för offensiv kvalitetsutveckling. Områdena är 
sorterade efter de sex grundläggande värderingarna som, enligt Hellsten och 
Klefsjö (2000), kännetecknar offensiv kvalitetsutveckling.  

Då det i fas I visat sig att utvecklingen av en gemensam värdegrund spelat en 
central roll i Mercatus organisationsförändringen tar avsnitt 4.9 upp denna och 
vilka effekter dessa gemensamma värderingar kan tänkas ha på värderingarna 
inom offensiv kvalitetsutveckling. Kapitlet avslutas med resultatet från den 
validering som utfördes i fas III.  

4.1 Mercatus Engineering AB  
Mercatus grundades 1973 som ett av de första miljöteknikföretagen i Sverige. Affärsidén då 
som nu är att ”med engagemang och med rätt kvalitet för ögonen utveckla, konstruera och 
sälja renings- och återvinningssystem för tillverkande och bearbetande industrin, energibolag 
och vattenverk i Vimmerby, Norden och Kina”. Företaget är privatägt och beläget i 
Vimmerby. Mercatus konstruerar och dimensionerar systemlösningar för 
processvätskerening, spånhantering, återvinning och destruktion. Varje projekt är unikt då 
det inte finns några färdiga lösningar. Man projekterar och säljer upp till 150 system för 
rening av industriella processvätskor varje år. Mercatus planerar, konstruerar, monterar och 
tar anläggningar i drift medan all produktion och tillverkning är lagd på underleverantörer.  
 
Huvudtanken med rena processvätskor i industrin är att kunna producera produkter med 
högre kvalitet samtidigt som man sparar resurser i form av pengar och miljö. Detta 
åstadkoms genom minskning av slitaget på maskiner och verktyg vilket ökar livslängden, 
minskar underhållet och ökar tillgängligheten på maskinerna. Vidare ger 
processvätskerening möjlighet till ökad återanvändning, en förbättrad arbetsmiljö, mindre 
utsläpp och föroreningar samt sänkta kostnader för deponering.  
 
Andra fördelar är att 
 

• livslängden på processvätskan ökar 
• antal kassationer kan minskas 
• vatten sparas 
• kemikalieförbrukningen kan minskas 
• energiförbrukningen kan minskas 
• destruktionskostnaden kan minskas 
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• intäkterna för materialåtervinning vid skärande bearbetning kan ökas 
• kostnaden för nytt skärvätskekoncentrat kan minskas. 

 
Mercatus verksamhet kan delas in i de tre huvuddelarna skärvätskerening, vattenrening samt 
spånhantering. Dessa förklaras kort nedan.  
 
Skärvätskerening/partikelseparering 
För partikelrening av skärvätska kan exempelvis vakuumrotationsfilter användas. Rening 
sker genom en vävomspunnen trumma med undertryck. Filtret brukar installeras som rening 
till en maskin eller som centralsystem. Metoden är speciellt lämplig för aluminium- och 
stålbearbetning. Hydrocyklonrening används för rening av slip/skärvätskor som innehåller 
små tunga partiklar. Cyklonens centrifugalkraft står för avskiljningen, samtidigt som vätskan 
syresätts.  
 
För sedimentering och grovrening av slip/skärvätskor kan en skraptank användas. De tyngre 
partiklarna sedimenteras då på botten när skärvätskeflödet lugnas ner. Materialet 
transporteras ur tanken via ett skrapspel. En skraptank installeras ofta då stor volym krävs.  
 
För finrening av slip/skärvätskor kan exempelvis partikelcentrifugering eller automatiska 
backspolfilter användas.  
 
Vattenrening 
Vid rening och återvinning av belastat processvatten används bland annat membranteknik, 
indunstare och jonbytare. Membranteknik används för rening av oljehaltiga vatten, 
avfettningsbad, färgvatten från tvättning, produktion av renvatten med mera. Processen är 
tryckdriven och kallas ultrafiltrering. Det förorenade vattnet pumpas med hög hastighet 
parallellt med membranytan. Föroreningarna hålls tillbaka av membranet och koncentreras 
därefter i en processtank eller leds till avlopp. Tanken kan sedan tömmas vid behov, och 
membranen tvättas. Membranen kan vara gjorda av både keramiska och polymera material.   
 
Vid indunstning tillförs värme så att vattnet i en lösning förångas. Ångfasen kyls sedan av 
och kondenseras. Kvar blir ett koncentrat som består av de ämnen som inte förångats, 
exempelvis salter och ämnen med hög kokpunkt. För indunstning av vätskor används olika 
indunstare beroende av media. 
 
Jonbytare finns i olika former med den gemensamma funktionen att de adsorberar joner. 
Exempelvis kan selektivjonbytare installeras för avskiljning av tungmetaller. Denna kan 
användas för rening av rökgaskondensat och rening av metallförorenat grundvatten eller 
lakvatten. Andra typer används för att byta ut oönskade joner ur en vattenström mot väte- 
och hydroxidjoner (som bildar vatten).  
 
Spånhantering/brikettpressning 
Med spånhantering är tanken att man ska kunna spara både pengar och miljö genom att 
återvinna skärvätskan och producera torra briketter eller spånor. För detta ändamål finns 
bland annat brikettpressar som briketterar slipslam och spån från stål, aluminium och 
mässing. De fasta briketterna kan sedan återanvändas samtidigt som man återvinner 
skärvätska.  
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4.2 Allmän utredning av organisationsförändringen 
Informationen i detta stycke är inhämtad genom intervju med Mercatus vd Kristina Alsér 
och miljö- och kvalitetsansvarig Peter Hallberg (2005a), med undantag för 4.2.2 som även 
bygger på intern dokumentation angående teambildningen och gamla 
organisationshandlingar. 

4.2.1 Bakgrund, problem och nya mål 
Under högkonjunkturen i slutet av 90-talet snurrade hjulen fort på Mercatus. Man hann 
knappt slutföra ett projekt innan nästa skulle påbörjas. Organisationen växte snabbt från att 
ha varit det lilla företaget som kan ”överblickas över fikabordet” till att ha ett tvåsiffrigt antal 
anställda. Samtidigt fanns brister i arbetssätt såsom avsaknad av kompetensspridning där 
nyckelkompetens var knuten till vissa individer vilket gjorde företaget sårbart. Projekt 
bedrevs som enmansjobb där projektledaren var ansvarig för såväl försäljning av projekt som 
dess genomförande. Detta ledde till att projektledaren i slutet av pågående projekt började se 
sig om efter nästa projekt att sälja in, vilket i sin tur ledde till splittrad uppmärksamhet och 
slarv i slutskedet av det pågående projektet. Detta slarv krävde ofta omarbete i form av 
ombyggnad av den levererade anläggningen eller olika slags reklamationer från kunderna. 
En heltidstjänst fanns anställd endast för att åka runt och åtgärda redan levererade men 
bristfälliga anläggningar. Detta sågs dock som en naturlig del av arbetet, och ”huvudsaken 
var att det fungerade till slut”. Projektledarens engagemang, tillika det engagemang som 
kunden sannolikt upplevde, under projektets gång skulle kunna illustreras i nedanstående 
figur. 
 

 
Figur 4:1. Projektledarens engagemangsnivå före organisationsförändringen 

Egen bearbetning 

Detta sätt att driva projekt på framkallade en viss ”personfixering” där gamla och nya kunder 
alltid efterfrågade just sin projektledare. Projektledaren blev identifierad med sina samtliga 
levererade projekt vilket ledde till en ökad stress för individen i fråga. Dessutom började 
man uppleva det negativt att inga andra infallsvinklar tillfördes under projektets gång, samt 
att man aldrig hade någon back up. Man tog sig heller inte tid till att dela med sig av sina 
erfarenheter. Arbetet hade fått en prägel av att alla ”körde sitt eget race”.  
 
Ett visst revirtänkande återfanns på Mercatus, speciellt på tekniksidan, där 
kompetensområdena var tydligt åtskilda. Organisationen hade kommit att likna Figur 4:2 
nedan där projektledarna, tillika säljarna, var mer eller mindre specialister på sina respektive 
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områden. Dessa symboliseras av de spetsiga trianglarna som även illustrerar den höga men 
samtidigt väl avgränsade spetskompetensen. Man ville på Mercatus komma tillrätta med 
bristerna i arbetssätt och bredda kompetensen, utan att för den skull göra avkall på 
spetskompetensen. Vid sidan av projektledarna fanns medarbetare anställda för att hantera 
montage, lager och reservdelar. I vissa fall hade man även behov av att ta in extern hjälp för 
dessa sysslor. Överst fanns vd som ensam försökte hålla reda på och koordinera insatserna. 
Vid sidan av vd fanns ekonomi och administration som en stödfunktion.  
 

 
Figur 4:2. Mercatus organisationsform före organisationsförändringen 

Egen bearbetning 

Vid denna tidpunkt, sent 1990-tal, rådde oenighet i Mercatus ledning angående strategin för 
framtiden. De olika delägarnas åsikter beträffande satsningar på utveckling och tillväxt gick 
isär. De fyra personer som idag är delägare ville satsa på utveckling och tillväxt, vilket även 
blev det övergripande målet för företaget efter att de löst ut övriga delägare under våren 
2000. Ägarsplittringen medförde dock en viss turbulens och även förlust av kompetens inom 
vattenreningsområdet. I övrigt rådde det en fortsatt god stämning på företaget. Tendenser 
fanns dock till att man gärna koncentrerade sig på sina starka sidor och undvek att ta upp 
svagheter. Det var tydligt att organisationen och de arbetssätt som tillämpades inte var 
hållbara för att uppnå tillväxt. Man ville komma tillrätta med detta samtidigt som man ville 
behålla den goda stämningen och det positiva man hade, vilket man kallade sin 
företagskultur. För att klara av den fortsatta ökningen av förfrågningar och order behövde 
man utveckla organisationen. Den nödvändiga organisationsförändringen initierades av 
Mercatus vd Kristina Alsér med ett mål om att bli en sund, effektiv och tillväxtorienterad 
organisation. Den föregicks av en nulägesbeskrivning och en SWOT-analys. SWOT-
analysen togs fram för att visa på Mercatus aktuella styrkor och svagheter samt möjligheter 
och hot inför framtiden. Samtliga tretton anställda fick ta del av analysen och uttrycka sina 
synpunkter i form av både intervjuer och enkäter. I april 2000 presenterade Kristina Alsér 
det sammanställda materialet för styrelsen tillsammans med sin begäran om att få genomföra 
en organisationsförändring.  

4.2.2 Det praktiska arbetet 
Styrelsen biföll begäran om en organisationsförändring och gick även med på att slopa 
kravet på tillväxt under det kommande året. Samma vår kontaktades en beteendevetare, 
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tillika organisationskonsult, och en äventyrskonsult med praktisk erfarenhet av teambildning. 
Beteendevetaren hade Kristina Alsér varit i kontakt med tidigare via LIFT, en 
ledarskapsutbildning för företagare i tillväxt som i stor utsträckning bygger på Will Schutz 
FIRO-teori (se bilaga 1). Tillsammans ville man ta gruppen från tillhöra-stadiet till öppenhet. 
Det var viktigt att organisationsförändringen skulle gå på djupet och fastslå grundläggande 
värderingar för Mercatus. En gemensam värdegrund sågs som en förutsättning för att nå 
målet om en sund, effektiv och tillväxtorienterad organisation. Därmed sökte man ett 
värdebaserat ledarskap.  
 
Beteendevetaren och äventyrskonsulten lade upp nedanstående program med olika övningar 
där teori och praktik blandades (se Figur 4:3). Varje månad ägnades en arbetsdag samt en 
kväll till att gå igenom följande teman: 
 

 
Figur 4:3. Teman under organisationsförändringen på Mercatus 

Egen bearbetning 

Vid det första tillfället bestämde man de övergripande mål som man ville uppnå för att bli en 
sund, effektiv och tillväxtorienterad organisation. Dessa var att: 
 

• Vårda och värna om den unika företagskulturen 
• Med omtanke ta gemensamt ansvar för medarbetare och kunder 
• Öka lönsamheten för att kunna trygga tillväxt (från 5 % till 10 %) 
• Det ska vara roligt att jobba 
• Mercatus ska bli marknadsledande inom varje segment 
• Ha normal arbetstid (genom att arbeta effektivare och minska övertiden) 

 
Även mål för teambildningen sattes upp enligt följande: 
 

• Varje medarbetare ska hitta sin roll i företaget 
• Varje medarbetare ska hitta sina personliga styrkor och därmed öka effektiviteten 
• Alla ska känna trygghet i förändring 
• Göra organisationen redo för att växa 
• Skapa ett flexibelt tänkande (kunna rycka in på varandras områden) 
• Motivera engagemang med normal arbetstid 
• Skapa en lärande och kunskapstörstig organisation 
• Medvetet arbeta mot de uppsatta målen 
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Först ville man synliggöra hur medarbetarna arbetade tillsammans i dagsläget. Det var 
viktigt att aktiviteterna utomhus inte bara blev en ”happening” utan att de hade ett syfte och 
att en utvärdering alltid skedde efter avklarad aktivitet. De praktiska övningarna i 
teambildning gick bland annat ut på att träna ledaren att ta ett steg tillbaka samtidigt som 
övriga i gruppen övades i att träda fram. Detta kunde ske exempelvis genom nattorientering 
och andra aktiviteter där gruppens totala kunskap och kompetens måste tas till vara. Andra 
övningar gick ut på att våga ”spränga gränser” eller ge och ta feedback.  
 
Teamutveckling baserad på FIRO användes för att uppnå en tillväxtorienterad och flexibel 
organisation. Utöver de stora inslagen av gruppsamverkan fanns också utrymme för 
personlig utveckling. Bland annat utformades individuella kompetensplaner för varje 
medarbetare. I genomsnitt träffades man två dagar i månaden utanför arbetsplatsen, i 14 
månader. Totalt räknar man med att varje medarbetare lade ner cirka 40 timmar i månaden 
på utvecklingsarbete. Sista gången man träffades var i oktober 2001. De anställda på 
Mercatus kände då att de lärt sig det som var möjligt av handledarna och att de var tvungna 
att gå vidare. 
 
Figur 4:4 nedan är densamma som presenterades i stycke 2.1.1, vilken ger en översikt över 
förändringars karaktär, med den skillnaden att här är de alternativ som stämmer med 
Mercatus organisationsförändring kursiverade. Förändringsarbetet var enbart ett resultat av 
självinsikt, dess varaktighet var menad att vara bestående och ha en genomgripande 
omfattning. Vidare var förändringen strukturell då den innebar att omskapa verksamhetens 
struktur i form av organisationsformen. 
 

 
 

Figur 4:4. Förändringens karaktär på Mercatus.  
Egen bearbetning av Integrerad organisationslära (s 417), av L. H. Bruzelius och P-H Skärvad, 2004, Lund: 

Studentlitteratur. 

4.2.3 Resultat 
Det enskilt viktigaste resultatet av organisationsarbetet är enligt Mercatus den gemensamma 
värdegrund som arbetades fram. Denna består av öppenhet, respekt och omtanke. Det 
innebär: 
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• Öppenhet i det dagliga arbetet om vad vi gör och varför, inför varandra, kunder och 
samarbetspartners. 

• Respekt för varandras olikheter, kön, förutsättningar, åsikter och arbetsuppgifter. 
Alla länkar är lika viktiga. 

• Omtanke om människor, miljö och resurser. 
 
Dessa värderingar är den plattform som medarbetarna på Mercatus utgår ifrån. De ska vara 
vägledande för alla anställdas förhållningssätt, internt såväl som externt, och genomsyra allt 
arbete och alla beslut.  
 
Under organisationsförändringen arbetades en helt ny organisationsform fram där man gick 
ifrån den beskrivna ”triangel-organisationen” till en mer flexibel och processinriktad 
organisation. Genom att identifiera och beskriva sina processer blev man mer medveten om 
arbetsflödena genom projektets gång från förfrågan via konstruktion och montage till 
överlämnande av fungerande anläggning enligt kontrakt med efterföljande service. Ett led i 
att komma bort från ”en-mans-projekten” var att istället organisera arbetet efter olika 
kompetensområden. Dessa har olika uppgifter under projektens gång, och innehåller ett antal 
medarbetare som kan vara back-up för varandra när så krävs. De fyra kompetensområdena 
som man tog fram kallas Sälj, TES, SME och EPA. Sälj står för säljgruppen som ofta har 
den initiala kundkontakten, skriver offerter och säljer Mercatus produkter inklusive 
serviceavtal. När en överenskommelse kommit till stånd med kund, alternativt ännu tidigare, 
utses en projektledare som oftast kommer från TES – teknisk support. Till sin hjälp med 
montering och idrifttagning har projektledaren medarbetare från SME-gruppen som står för 
service, montage och eftermarknad. EPA är en förkortning för ekonomi, planering och 
administration och ansvarar för stödfunktioner relaterade till just ekonomi, planering och 
administration. Hur Mercatus är organiserat idag finns illustrerat i Figur 4:5 nedan. 
 

 
Figur 4:5. Mercatus organisationsform efter organisationsförändringen 

Egen bearbetning 

Den nya organisationsformen har möjliggjort ett nytt sätt att driva projekt på. Projektledarna 
på Mercatus är inte längre både projektledare och säljare utan är uppdelade i Sälj och TES, 
enligt ovan. Dessutom har de nu en service- och montageorganisation att tillgå. Det har gjort 
det möjligt för projektledarna att omfördela resurser på ett nytt sätt vilket ”kapar topparna” i 
arbetsbelastningen. Projektledarens roll har idag blivit övergripande. Han/hon håller ihop 
projektet, koordinerar och för arbetet framåt. Detta har resulterat i en högre 
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engagemangsnivå från företagets sida gentemot kund genom ett projekt nu jämfört med före 
organisationsförändringen, vilket illustreras i Figur 4:6. Figuren visar hur säljgruppens 
engagemang är som störst under den inledande delen av ett projekt för att sedan sjunka då 
orderinitiering kommit till stånd. Vid det laget har en projektledare från Teknisk support 
redan involverats och det är nu denne som sköter den löpande kontakten med kund och 
ansvarar för att arbetet fortlöper som det ska. När det börjar närma sig montering och 
provkörning av anläggning blir SME-gruppen mer och mer engagerad och det är även den 
som kunden i första hand vänder sig till vid eventuella problem eller frågor angående 
anläggningens funktion. SME-gruppen sköter sedan löpande servicearbeten, då 
engagemangsnivån mot kund åter höjs.  
 

 
Figur 4:6. De olika kompetensområdenas engagemang genom ett projekt efter 

organisationsförändringen 
Egen bearbetning 

I den nya organisationsformen finns en klarare arbets- och ansvarsuppdelning som är mer 
lämpad för tillväxt och nyanställning än före organisationsförändringen. Sedan 
förändringsarbetets start år 2000 och de följande fem åren har Mercatus också nyanställt 
cirka tio medarbetare.  
 
Det tredje viktigaste resultatet som organisationsarbetet resulterade i enligt Mercatus var 
grunden för vad som skulle komma att bli TAO, Mercatus interna ledningssystem. TAO står 
för Totalt Ansvar med Omtanke och reglerar övergripande rutiner för ledningssystemet som 
är detsamma för miljö, arbetsmiljö och kvalitet. TAO ligger på en server åtkomlig för 
samtliga medarbetare och innehåller olika dokument sorterade i mappar. Det finns en mapp 
för systemgemensamma dokument, en för miljöspecifika dokument, en för kvalitetsspecifika 
dokument med flera. Därutöver finns exempelvis arbetsmiljöspecifika dokument, 
redovisande dokument och handböcker. TAO innehåller företagsinformation och affärsidé 
samt redogör för policys för bland annat miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Bland annat finns en 
Mercatuspolicy, en arbetsmiljöpolicy, en kvalitetspolicy och en representationspolicy, alla 
skapade för att beskriva de övergripande regler som gäller för alla anställda.  
 
Även om det enligt Granberg (2003) är svårt att utvärdera ett förändringsprojekt (se 2.1.3 
Modeller och utvärdering) och efteråt veta vilka faktorer som påverkat organisationens 
effektivitet har Mercatus kunnat observera följande positiva effekter efter 
organisationsförändringens genomförande: 
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• Omsättningen har ökat från 1,9 miljoner kronor per person 1999 till 2,9 miljoner 

kronor per person 2004 
• Försumbart antal reklamationer, vilket även lett till avhjälpt behov av att ta in extern 

arbetskraft för att avhjälpa reklamationer 
• Ingen oplanerad övertid 
• Möjlighet för alla anställda att ta fyra veckors sammanhängande semester 
• Alla hjälps åt och är måna om företagets totala prestation 
• Den tidigare så dominerande fokuseringen på målet och på tiden har avtagit till 

förmån för fokusering på vägen dit 
• En genuin och hållbar företagskultur 

 
Man är på Mercatus väl medveten om att arbetet inte är slutfört efter det intensiva 
förändringsarbetet utan att en ständig utveckling och förfining av de nya arbetssätten behövs, 
individuellt liksom i hela gruppen. Denna utveckling följs nu upp av en extern coach som 
kommer till företaget tre gånger per termin.  

4.2.4 Sammanfattning 
Följande figur sammanfattar de brister som Mercatus ville åtgärda med hjälp av 
organisationsförändringen, samt de mest betydelsefulla resultaten som förändringen gav. 
 

 
Figur 4:7. Faktorer som ledde fram till Mercatus organisationsförändring samt resultat av densamma (i 

korthet) 
Egen bearbetning 

4.3 Skapa förutsättningar för allas delaktighet 
Denna värdering begränsas i detta kapitel till att omfatta den egna organisationen. För att få 
leverantörer delaktiga i förbättringsarbetet se 4.7 Arbeta med ständiga förbättringar.  
 
Jag har i denna värdering valt att titta på hur Mercatus efter organisationsförändringen 
arbetar med följande delar: 
 

• Allas delaktighet och möjlighet att få påverka beslut 
• Kommunikation  
• Delegation och ansvar 
• Utbildning och personlig utveckling 
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Datainsamlingen är hämtad från Hallberg (2005c), Hallberg (2005i) samt dokument i 
ledningssystemet TAO. 
 
Flexibla ledningsgrupper skapades efter organisationsförändringen som ett alternativ till en 
permanent ledningsgrupp. Syftet med dessa grupper är att säkerställa bredd och hög 
kompetens i de beslut som tas. Ledningsgrupperna är öppna för alla och består av vd och 
kunniga och intresserade medarbetare. De är flexibla i den mån att de inte är låsta i antal 
eller till antal deltagare. De innefattar oftast tre till fem personer. Grupperna är indelade i 
olika ansvarsområden och har beslutande kraft via vd:s medverkan. De träffas som regel fyra 
till sex gånger per år och för protokoll i en loggbok. Samtliga loggböcker går att hitta på 
företagets intranät. Följande ledningsgrupper finns: 
 

• Morg - Medarbetar- och organisationsutveckling. Behandlar allt som rör personal, 
organisation, arbetsmiljö, arbetstider och så vidare. I gruppen ingår facklig 
förtroendeman och skyddsombud. Morg fungerar även som skyddskommitté.  

• IDS - Information, data och säkerhet. Gruppen behandlar frågor rörande 
datakommunikation, telefon och säkerhet.  

• TAO - Totalt Ansvar med Omtanke, det interna ledningssystemet. Finns för interna 
organisationsfrågor, ledningssystemen för kvalitet/miljö/arbetsmiljö etcetera.  

• Hus - Ledningsgrupp för lokalanvändning, fastighetsskötsel, tillbyggnader och 
ombyggnader.  

• SME - Eftermarknad, montage och service.   
• Sälj (säljstyrgrupp) - Ledningsgrupp för övergripande marknadsföring, 

kommunikation via nätet, seminarier och nätverkande. Ska ha den övergripande 
försäljningsinformationen. 

• Projektledargruppen. Ska ha den övergripande informationen beträffande pågående 
projekt. 

• FoU - Teknisk forskning och utveckling av nya tekniker, branscher och marknader. 
• EB - Erfarenhetsbanken. Ledningsgrupp som ska säkerställa uppbyggnaden av en 

erfarenhetsbank. 
• EPA - Ekonomi, planering och administration. För övergripande ekonomisk styrning. 

 
Interna möten finns på Mercatus för att sprida information till alla i organisationen. Detta 
görs främst på veckomötena som tar upp hur pågående projekt och försäljning fortlöper, 
omvärldsbevakning samt ständiga förbättringar. Utöver veckomötena finns projektmöten och 
säljmöten för berörda medarbetare. Varken säljmöten eller projektmöten fanns före 
organisationsförändringen då man inte hade en säljorganisation eller projektledare på samma 
sätt som nu. Mötena är också ett forum för alla medarbetare att uttrycka sin mening på. Inför 
större beslut får alla alltid möjlighet att säga sin mening under ordinarie eller extrainsatta 
möten.  
 
Den interna kommunikationen på Mercatus underlättas tack vare intranätet. På intranätet har 
alla tillgång till all information, vilket bidrar till att skapa delaktighet. Intranätet är också ett 
resultat av organisationsförändringen. Före organisationsförändringen insåg man varken 
behovet eller var tillräckligt mogen för ett sådant verktyg. 
 
Ett sätt att arbeta med att skapa förutsättningar för delaktighet på Mercatus är att ge stort 
personligt ansvar. På företaget finns inga chefer eller kontrollfunktioner (förutom vd) utan 
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man har ansvar för sina områden, vilket också kräver att alla tar stort personligt ansvar. Man 
har heller inga avdelningar utan jobbar efter kompetensområden.  
 
Under teambildningen arbetade man bland annat med personlighetsanalyser. Alla fick 
kartlägga sina starka respektive svaga sidor. I och med detta började en förståelse skapas för 
hur och varför olika personer reagerar på olika sätt. Man kunde få en förklaring till beteende 
som man tidigare upplevt som ”konstigt”. När man sedan tittade på arbetsuppgifterna 
började man matcha uppgifterna med respektive persons förtjänster och vilja. Det visade sig 
att de arbetsuppgifter som någon tyckte var roligast och mest intressanta var samma som en 
annan helst ville slippa. På det sättet började man byta utförare och placera ”rätt person på 
rätt plats”, vilket skapade en vinna-vinna-situation för alla medarbetare. Detta ledde även till 
en tydligare arbetsfördelning där man nu vet vad som ligger på vems bord. Det är det 
Mercatus menar när de säger att de ”inte har befattningar utan roller” (vilket finns uttryckt i 
flera tryckta skrifter och broschyrer om företaget).  
 
Kopplat till personlig utveckling är även utbildning och kompetensutveckling. Sedan 
organisationsförändringen sattes en budget upp där varje medarbetare erhöll en årlig 
kompetensutvecklingscheck om 15 000 kronor. Efter hand märkte man dock att dessa 
checkar inte utnyttjades i tillräckligt stor utsträckning. För att stödja i arbetet med ökad 
kompetensutveckling införde man då kompetensutvecklingssamtal som varje medarbetare 
ska ha en gång per år med kvalitets- och miljöansvarige. Under samtalen går man bland 
annat igenom medarbetarens individuella kompetensutvecklingsplan. Dessa planer tar upp 
vilka kompetenser som respektive medarbetare vill utveckla, samt vilka nya kompetenser 
denne vill skaffa sig. Dessa mål ska sedan hänga ihop med företagets övergripande mål. 
Utöver kompetensutveckling omfattar det så kallade Mercatuspaketet fri frukost på jobbet, 
massage, friskvård, gemensamma aktiviteter med mera.  
 
För att fortsätta att effektivisera och utveckla organisationen efter organisationsförändringen 
arbetar man tillsammans med en extern coach. Arbetspassen tillsammans med coachen kallas 
för utvecklingsdagar.  
 
De arbetssätt och verktyg som Mercatus utvecklat sedan organisationsförändringen som 
skapar förutsättningar för delaktighet är summerade i Figur 4:8. 
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Figur 4:8. Arbetssätt och verktyg skapade efter organisationsförändringen som stödjer "allas 

delaktighet" på Mercatus 
Egen bearbetning av ”TQM as a management system consisting of values, techniques and tools” av U. Hellsten 

och B. Klefsjö, 2000, The TQM Magazine 12(4), 241. 

Att skapa förutsättningar för allas delaktighet är nära sammankopplat med att sätta de interna 
kunderna i centrum. Läs till exempel om mätning av intern kundtillfredsställelse under 4.4 
Sätt kunderna i centrum.  

4.4 Sätt kunderna i centrum 
Denna värdering har delats in i följande frågeställningar: 
 

• Hur tar man på Mercatus reda på vad kunderna vill ha? 
• Finns metoder för att ta reda på förändringar i behov och förväntningar? 
• Hur tillgodoser man systematiskt att kundernas behov tillgodoses? Används till 

exempel kundcentrerad planering, QFD, för ändamålet? 
• Hur kundanpassar man? 
• Hur mäter man kundtillfredsställelse på Mercatus? 
• Finns det några andra sätt som man sätter sina kunder i centrum på? 

 
Informationen bygger främst på Alsér och Hallberg (2005d) samt företagsintern 
dokumentation. 
 
För att förstå hur Mercatus kartlägger sina kunders behov är det av avgörande betydelse att 
förstå dess produkter. Mercatus produkt är kunskapen om konstruktion och dimensionering 
av systemlösningar för rening av industriella processvätskor. Centralt är kunskapen om sina 
kunders processer och ny teknik inom området. Vad Mercatus erbjuder är lösningar på 
befintliga problem hos kund eller nya möjligheter att behandla och utnyttja kundens 
processvätskor. Det som är gemensamt för alla projekt är att anläggningens funktion beslutas 
tillsammans med kund och därefter tar Mercatus fram bästa möjliga tekniska lösning. Risken 
för att kundernas behov glöms bort under produktutvecklingen är minimal då all tillverkning 
sker mot kund. Följaktligen är kundanpassningen naturligt hög.  
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För att mer generellt ta reda på lösningar som olika potentiella kunder kan vara intresserade 
av samt för att tyda förändringar i kundens behov är omvärldsbevakning viktigt för 
Mercatus. Denna sker bland annat genom att ta reda på information om samarbetspartners, 
konkurrenter och leverantörer. Att ständigt hålla sig uppdaterad om förändringar på 
marknaden ligger på allas ansvar och är en viktig punkt på veckomötena. För att kunna 
förutspå trender har man diverse branschtidningar till sin hjälp liksom tekniska mässor som 
man besöker för att hålla sig uppdaterad om teknologiska nyheter. Övergripande 
marknadsundersökningar genomförs också på den nivån att man tittar på lagstiftning och 
liknande förutsättningar i andra länder för att hitta nya marknader. Ett annat sätt att utöva 
omvärldsbevakning på är att utnyttja de nätverk som Mercatus är involverad i. De ger 
Mercatus ”tentakler ute på strategiska områden” och är viktiga i arbetet med forskning och 
utveckling. Nätverken har också visat sig vara en möjlighet att hitta nya affärsområden och 
därigenom nya kunder. 
 
På Mercatus känner man inte till kundcentrerad planering och jobbar följaktligen ej avsiktligt 
efter dessa principer. Dock har man egna lösningar på hur man tacklar de moment som 
beskrivs i QFD. Mercatus sätt att behandla det första momentet i QFD, att samla in 
kundernas behov, har beskrivits ovan. Kundernas behov kan inte samlas in genom 
fokusgrupper, intervjuer eller liknande. Alla Mercatus kunder har olika behov och 
förutsättningar varför skräddarsydda lösningar krävs. Metoden att låta anställda vara 
försökskaniner och provtesta produkten innan lansering fungerar inte heller då Mercatus 
produkter hittills endast vänt dig till industrin. Hösten 2005 har dock ett första projekt inletts 
mot konsumentmarknaden i form av vattenrening för hushåll. I det fallet är det aktuellt att 
först låta företagets anställda använda produkten för att få reda på mer om användningen av 
den aktuella utrustningen och hur den fungerar innan man vänder sig till konsumenterna. När 
det gäller konceptgenerering växer nya koncept fram kontinuerligt genom bland annat de 
forskningscentra som Mercatus samarbetar med. Likaså när kunder har problem som det inte 
finns befintliga lösningar på så sker konceptgenerering genom den problemlösning som då 
krävs. Den konkurrentanalys som QFD förespråkar ingår i Mercatus omvärldsbevakning. 
Den innehåller en ekonomisk genomlysning av de aktörer som Mercatus konkurrerar med, 
samt SWOT-analyser av dem och genomgång av respektive produktsortiment, hemsidor med 
mera. Konkurrentanalyserna finns sammanfattade som lathundar för att underlätta för alla att 
ta del av informationen. Baserat på informationen man erhållit ur marknads- och 
konkurrentanalyserna ska man enligt QFD identifiera nyckelfaktorer för den egna 
produktens framgång. Mercatus har också identifierat vissa nyckelfaktorer för företagets och 
produkternas framgång. En övergripande önskan är att vara unik. Ett starkt varumärke gör 
Mercatus unikt, liksom att man levererar mervärden som är svåra att kopiera. Detta görs 
exempelvis genom de tjänster man erbjuder kunderna, att satsa på användarvänlighet och att 
knyta SME-gruppen till projekten.  
 
Före organisationsförändringen delade man ut kundenkäter till alla sina kunder för att mäta 
den externa kundtillfredsställelsen. Detta har man valt att inte återuppta efter 
organisationsförändringen, vilket beror på att man upplever att det har gått inflation i 
kundenkäter och att man inte vill bidra till att sina kunder drunknar i dessa. Nu förlitar man 
sig mer på personlig kontakt för att försäkra sig om att kunderna är nöjda. Här spelar den nya 
organisationsformen en viktig roll då den har möjliggjort en helt ny form av projektering 
som har höjt engagemangsnivån hos kund. SME-gruppen som sköter montage och service 
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efter leverans har här en nyckelposition. För att inte enbart förlita sig på den personliga 
återknytningen har man låtit ta fram ett värdeverktyg kallat Stjärnan. Stjärnan är ett verktyg 
som utvecklats av en extern aktör för att kunna mäta såväl extern som intern 
kundtillfredsställelse. Verktyget har formen av en stjärna där olika axlar representerar olika 
påståenden. Detta verktyg kan skickas som en länk via e-post till kunderna som sedan med 
ett snabbt musklick kan visa hur väl han eller hon instämmer med respektive påstående. 
Mercatus mäter den interna kundtillfredsställelsen med detta verktyg, men har ännu inte 
hunnit provat det externt. Före organisationsförändringen har den interna 
kundtillfredsställelsen mätts vid något enstaka tillfälle, men hur, när och vilket resultat man 
fick har antagligen fallit i glömska, enligt Hallberg (2005d).  
 
En annan skillnad som organisationsförändringen medfört är det sätt på vilket man betraktar 
missnöjda kunder och reklamationer. För det första har organisationsförändringen haft den 
positiva effekten att antalet reklamationer minskat drastiskt samt att antalet återbesök hos 
kund för att bygga om redan levererade men feldimensionerade anläggningar är så gott som 
obefintligt. Man är fler involverade i projekten nu vilket har lett till att man upptäcker 
problem på ett tidigare stadium och därmed lättare kan åtgärda och förebygga. När 
reklamationer väl inträffar ses de numera på öppet av alla och det finns ett intresse av att 
reda ut vad det var som gått snett. Man ser sakligt på reklamationer och inte personligt. Detta 
synsätt fanns inte före organisationsförändringen. Under teambildningen kartlade man även 
vilka områden man helst ville jobba med och vilka uppgifter som passade ens personlighet 
och intresse. Under denna fas kom man fram till att vissa var mer lämpade än andra att sköta 
exempelvis kundrelationer, och man försöker nu att rikta sådana uppgifter mot dem. Detta är 
en åtgärd som tar hänsyn till både de externa och de interna kunderna. Mercatus ser köparen 
av anläggningen som sin externa kund, det vill säga den som betalar fakturan. Medarbetarna, 
de interna kunderna, är också i fokus. Bland annat spelar de en central roll i företagets vision 
(läs mer om Mercatus vision i delkapitel 4.8 Ledningens engagemang). Mer om arbetet med 
de interna kunderna finns att läsa i 4.3 Skapa förutsättningar för allas delaktighet. 
 
Mercatus använder sig även av andra verktyg för att stärka kommunikationen med kunderna, 
och på så sätt skapa förutsättningar för att bättre förstå deras behov. Förutom att ha en 
uppdaterad och innehållsrik hemsida ger man ut ett nyhetsbrev fyra till sex gånger per år. 
Dessutom bjuder man på kund- och leverantörsseminarier tre eller fyra gånger årligen. Dessa 
vänder sig inte bara till inköpare och anläggningschefer utan även till operatörer. För att 
markera hur viktiga kunderna är för Mercatus närvarar alltid vd vid dessa tillfällen. 
 
Slutligen har kanske den nya organisationsformen och det nya sättet att leda projekt haft den 
största inverkan på ”sätt kunderna i centrum”.  Detta nya arbetssättet att leda projekt på idag 
sätter nämligen kunden mer i centrum jämfört med före organisationsförändringen, se 4.2.3 
Resultat.  
 
De verktyg och arbetssätt som Mercatus använder sig av för att stödja värderingen ”sätt 
kunderna i centrum” finns sammanfattade i Figur 4:9 nedan. 
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Figur 4:9. Arbetssätt och verktyg utvecklade på Mercatus sedan organisationsförändringen stödjandes 

värderingen "sätt kunderna i centrum"  
Egen bearbetning av ”TQM as a management system consisting of values, techniques and tools” av U. Hellsten 

och B. Klefsjö, 2000, The TQM Magazine 12(4), 241. 

4.5 Basera beslut på fakta 
Vissa arbetssätt inom kvalitetsutveckling stödjer flera av värderingarna. Följande arbetssätt 
och verktyg har dock kategoriserats under ”basera beslut på fakta”: 
 

• De sju förbättringsverktygen 
• De sju ledningsverktygen 
• Tillförlitlighet  
• Försöksplanering 
• Robust konstruktion 

 
Informationen är hämtad från intervju med Hallberg (2005e). 
 
När det gäller diagram och de sju förbättringsverktygen respektive ledningsverktygen finns 
en skillnad i användning nu jämfört med före organisationsförändringen. Före 
organisationsförändringen använde man sig överhuvudtaget inte av diagram för att illustrera 
förhållanden eller samband. Nu använder man bland annat histogram för att illustrera hur 
mycket de olika kompetensområdena Sälj, TES och SME fakturerar för. En sådan enkel 
uppdelning (som i sig utgör ett av de sju förbättringsverktygen) av försäljningen var omöjlig 
tidigare då arbetet inte var organiserat på nuvarande sätt utan alla var mer eller mindre sitt 
eget ”enmansföretag”. Diagrammen visas bland annat på de veckovisa möten som alla 
anställda närvarar på.  
 
Bland de sju ledningsverktygen har Mercatus bland annat jobbat med släktskapsdiagram. 
Detta skedde under utvecklingsarbetet för att identifiera företagets processer. På detta sätt 
skrev man ner alla arbetsuppgifter som krävdes från den initiala kundkontakten till levererat 
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projekt och den fortlöpande eftermarknadsservicen. Resultatet av släktskapsdiagrammet blev 
en processbeskrivning som finns vidare beskriven i 4.6 Arbeta med processer.  
 
Under organisationsutvecklingen arbetade Mercatus med ett annat ledningsverktyg; 
matrisdiagrammet. Dessa användes för att fördela ansvar och uppgifter. Uppgifterna var 
framtagna ur SWOT-analyser och dessa matchades i diagrammet ihop med antingen 
styrelsen eller någon av de flexibla ledningsgrupper som startats i och med 
organisationsarbetet. I matrisen markerades den som hade huvudansvaret för att uppgiften 
utfördes med ett H och den som skulle utföra uppgiften med ett U. Om någon behövde 
konsulteras angående arbetsuppgiften markerades denne med ett K och ett I indikerade vem 
som behövde informeras. Ett tredje ledningsverktyg som medarbetarna på Mercatus började 
använda efter organisationsförändringen är Gantt-schemat, en typ av pildiagram. Gantt-
scheman används för att illustrera samliga pågående projekt och redovisas på varje 
veckomöte. Inget av ovan nämnda diagram användes före organisationsförändringen. 
 
Ett exempel på en mycket väsentlig kvalitetsparameter är tillförlitlighet. 
Tillförlitlighetsteknikens syfte är att finna orsaker till fel och försöka eliminera dessa orsaker 
samt att finna konsekvenserna av fel och att om möjligt lindra eller eliminera dessa. 
Beträffande säkerhets- och riskanalys CE-märker Mercatus sina anläggningar efter EU:s 
maskindirektiv. CE-märkning handlar om personsäkerhet och är obligatorisk. Denna typ av 
säkerhetsåtgärd är ingen effekt av organisationsförändringen då den användes även före 
denna.  
 
Beträffande ett systems livstidskostnad, LCC, är det något som man börjat intressera sig för 
den senaste tiden på Mercatus. Då anläggningarna kan vara kostsamma i inköp men 
förmånliga i drift och underhåll vill man räkna på den totala kostnaden för anläggningen och 
använda detta som ett försäljningsargument för potentiella kunder.  
 
Mercatus mäter inte driftsäkerheten då den bedöms som hög och inte upplevs som ett 
problem. Vad man försöker göra för att minimera risken för driftstopp är att själva erbjuda 
service genom att sluta serviceavtal med kunden efter leverans av en anläggning. Man har 
konstaterat att kunder med serviceavtal råkar ut för minst antal driftstopp. Då alla levererade 
anläggningar är unika är det komplicerat att jämföra dem med varandra. Vad man på 
Mercatus istället noterar är ingående komponenter och deras förväntade livslängd. Av 
erfarenhet vet man ungefär hur länge de håller. Mercatus har ett pågående projekt med att 
föra in dessa livslängder i sitt affärssystem som sedan ska generera en automatisk lista på 
vilka komponenter som ska bytas vid nästa servicetillfälle.   
 
Det är stor skillnad på serviceorganisationen före och efter 2001. Tidigare hade Mercatus 
inga serviceavtal eller någon arbetsgrupp för service och eftermarknad. Det var samma 
person som åkte ut till kund för reparation som hade sålt, konstruerat och levererat 
anläggningen (projektledaren). Detta hade även den nackdelen att erfarenhetsåterföringen, en 
annan viktig del av tillförlitlighet, blev lidande. Under organisationsförändringen påbörjade 
man på Mercatus arbetet med att utforma en erfarenhetsbank för att bland annat ta tillvara på 
erfarenheter från äldre konstruktionslösningar, vilket är mycket viktigt för konstruktion av 
tillförlitliga produkter. Erfarenhetsbanken är uppbyggd av projektbackspeglar, vilket är 
resultatet av det avslutningsmöte som hålls efter varje avklarat projekt. Då går de berörda 
medarbetarna tillsammans igenom vad som fungerat bra under projektets gång och vad som 
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har fungerat mindre bra med avseende på ekonomi, teknik, montage samt generella 
erfarenheter från projektet.  
 
Metoder för analys av feldata som fördelningspapper och TTT-plottning använder man sig 
inte av, varken före eller efter organisationsförändringen. Detsamma gäller feleffektsanalys 
och felträdsanalys. Försöksplanering har man heller aldrig använt sig av.  
 
För att erhålla robusta konstruktioner har Mercatus börjat standardisera anläggningarna i den 
mån att de strävar efter att köpa in en typ av komponenter. Tidigare valde man den 
leverantör som var billigast förutsatt att kraven på den aktuella komponenten uppfylldes. 
Varje projektledare köpte in det han/hon behövde till sin anläggning. Detta ledde till ett stort 
antal leverantörer och komponenter vilket i sin tur medförde den nackdelen att reparatören 
inte kunde ha en aning om vilka komponenter som satt på anläggningen före ett besök. Han 
eller hon var tvungen att konsultera den projektpärm som varje projekt tilldelats och som 
innehöll långa stycklistor på komponenter för den aktuella anläggningen. Att få tag på nya 
komponenter vid reparation medförde sedan ofta långa väntetider. Nu satsar man istället på 
ett fördjupat samarbete med de leverantörer man har (se 4.7 Arbeta med ständiga 
förbättringar). Antalet leverantörer har dock inte sjunkit. Detta beror på att man utökat 
verksamheten och kraftigt ökat antalet olika anläggningar som man konstruerar. Före 
organisationsförändringen sålde man fyra-fem typer av anläggningar i kontrast till år 2005 då 
antalet olika anläggningstyper var uppe i 20-25. Det man standardiserat är en ”grundpalett” 
av komponenter tillverkade av vissa leverantörer för olika anläggningar. För en anläggning 
med ultrafilter finns exempelvis tio stycken leverantörer som man primärt köper av. 
Standardiseringen fungerar så att vid köp av exempelvis en pump finns en tillverkare som 
man i första hand väljer, om kunden inte motsätter sig detta. Kundanpassningen medför att 
man först och främst köper de komponenter som kunden specificerar. Genom att begränsa 
antalet komponenter till ett visst antal standardkomponenter har man underlättat hanteringen 
av reservdelar med ett förenklat reparations- och servicearbete som följd.  
 
De arbetssätt och verktyg som bland annat hjälper Mercatus att basera beslut på fakta 
sammanfattas i Figur 4:10 nedan. 
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Figur 4:10. Arbetssätt och verktyg på Mercatus som stödjer värderingen "basera beslut på fakta"  

Egen bearbetning av ”TQM as a management system consisting of values, techniques and tools” av U. Hellsten 
och B. Klefsjö, 2000, The TQM Magazine 12(4), 241. 

4.6 Arbeta med processer 
Viktiga frågor som härrör till värderingen ”arbeta med processer” är: 
 

• Arbetar man processinriktat på Mercatus? Om ja: 
• Vilka är Mercatus processer?  
• Har man följt den arbetsgång som beskrivits i teoriavsnittet 2.3.4 Arbeta med 

processer? 
• Har man utsett roller i form av processägare, processledare och 

kompetensförsörjare? 
• Har man strukturerat sina processer på något vis? 
• Utnyttjar man processjämförelser på Mercatus? 
• Har man ändrat synen på sina processer sedan efter organisationsförändringen? 

 
Informationen i detta kapitel bygger på intervju med Alsér (2005f) samt dokument i 
ledningssystemet TAO. 
 
Före organisationsförändringen var Mercatus en individbaserad organisation. Under 
förändringsarbetet diskuterade man gemensamt på Mercatus vart man ville komma; vilken 
var den önskade situationen? Man var överens om att fokus måste vara på kunden. Även om 
det synsättet även fanns tidigare i organisationen så hade organisationen nu växt, nya 
medarbetare hade kommit till och man ville ha en gemensam syn på hur det skulle gå till. Ett 
sätt att stärka kundfokus var att identifiera sina processer. Tre huvudprocesser identifierades. 
Dessa består av en varumärkesprocess, en kundprojektprocess och en eftermarknads- och 
serviceprocess.  
 
Kundprojektprocessen är den enskilt viktigaste av processerna, och det är även den som 
finns mest dokumenterad. Processen finns beskriven i ett femton sidor långt dokument, där 
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det även går att läsa att syftet med densamma är att ”säkerställa att projekt genomförs på ett 
likvärdigt sätt och att vi lever upp på kravet om ständiga förbättringar samt att säkerställa 
hög kvalitet på våra leveranser”. Kundprojektprocessen omfattar hela projektet från 
förfrågan från kund till överlämnande till kund och avslutande formalia. Arbetsflödena finns 
beskrivna med ord, men inget flödesschema eller blockdiagram har tagits fram officiellt. 
Däremot tog kvalitets- och miljöansvarige fram egna flödesscheman under arbetet med att 
identifiera huvudprocesserna.  
 
Man använder sig inte av begreppen processägare, processledare eller kompetensförsörjare 
på Mercatus. Dock har en av säljarna fått det övergripande ansvaret för att 
kundprojektprocessen följs upp och utvecklas. De flexibla ledningsgrupper som man tog 
fram under utvecklingsarbetet kan liknas vid de processförbättringsgrupper som teorin 
förespråkar. Exempelvis finns för att stödja kundprojektprocessen en säljstyrgrupp och en 
projektledargrupp. Kunder och leverantörer finns inte heller uttalat angivna, men de framgår 
indirekt genom processbeskrivningen.  
 
Eftermarknads- och serviceprocessen omfattar mottagning av beställning av reservdel samt 
beställning och genomförande av service. Processen sträcker sig genom en anläggnings 
livstid. Även här finns arbetsflödet beskrivet med ord, men inte illustrerat i schema eller 
diagram. En man är ansvarig för genomförande av reparationer och en annan för reservdelar. 
Till sin hjälp har de ledningsgruppen för eftermarknad, montage och service; SME.  
 
Varumärkesprocessen är inte en process enligt teorin då den enligt Mercatus är en ”ständigt 
pågående process” utan egentlig början eller slut, men man kallar den ändå för process. 
Denna process finns varken beskriven i särskilt dokument eller illustrerad. Dess syfte är att 
stärka Mercatus varumärke och till detta finns en varumärkesstrategi. De aktiviteter som 
anges för ändamålet är i stort sett de som finns beskrivna under 4.4 Sätt kunderna i centrum. 
 
Mätpunkter finns inte framtagna för någon process. Dock mäter man inre och yttre 
kundtillfredsställelse (se 4.4 Sätt kunderna i centrum) vilket kan ses som ett mått på 
kundprojektprocessen. Likaså kan leveranstiden för ett projekt vara ett mått på 
kundprojektprocessen. Vissa mått av denna typ mäts eller hålls under uppsikt, men de är inte 
uttalade mått på processerna.  
 
Någon strukturering av olika processer och funktioner finns inte. Bland de tre 
huvudprocesserna är dock kundprojektprocessen överordnad övriga. Respektive 
ledningsgrupp för huvudprocesserna har som ansvar att rätt kompetens finns, det vill säga de 
utgör vad som inom teorin kallas för kompetensförsörjare.  
 
Den nya öppenheten som skapades under organisationsutvecklingsarbetet och som även blev 
en del av Mercatus värdegrund har inneburit en stor skillnad i arbetssätt och gemenskap. 
Öppenheten har möjliggjort ett erfarenhetsutbyte som inte fanns tidigare. Man delar med sig 
av sina erfarenheter, såväl negativa som positiva. Det känns inte längre pinsamt att erkänna 
att något gått snett utan alla ser värdet av att dela kunskap. Även om att lära sig av sina 
misstag är en viktig del i ett framgångsrikt kvalitetsarbete innebär det inte automatiskt att 
man sysslar med benchmarking, eller processjämförelser, vilket är en viktig del av arbetet 
med processer. Dock har den förvärvade öppenheten sannolikt haft positiva effekter på 
många av företagets övriga processer och funktioner. Som exempel kan nämnas 

  49



upplärningsprocessen för nya projektledare som förbättrats avsevärt sedan 
organisationsförändringen. När man förut behövde uppåt sex månader för att lära upp en 
nyanställd projektledare innan denne kunde leda projekt på egen hand behövde man år 2004 
två veckor för samma uppgift! Den öppna organisationen har avsevärt underlättat arbetet för 
en projektledare. Denne kan ta del av medarbetarnas totala kunskap på ett sätt som tidigare 
inte var möjligt.  
 
Öppenheten har även gjort att man inte har några svårigheter med att gå ut och fråga andra 
aktörer hur de arbetar med olika saker. Det senaste exemplet på det är det nätverk man håller 
på att bilda för användare av samma affärssystem som Mercatus införskaffat. Genom att 
utbyta erfarenheter kring användandet av det aktuella affärssystemet hoppas man kunna 
utveckla sina processer som rör affärssystemet. Affärssystemet i sig kan dock inte anses vara 
en process, varvid det är tveksamt om det rör sig om benchmarking.  
 
Genom att kartlägga sina processer anser Mercatus att man har definierat vad som skapar 
kundnytta. De arbetssätt och verktyg som man använder sig av i arbetet med processer 
sammanfattas i figuren nedan. Processledning finns med som ett arbetssätt trots att man inte 
följer den föreslagna arbetsgången som finns beskriven i teorin till punkt och pricka.  
 

 
Figur 4:11. Arbetssätt och verktyg på Mercatus som stödjer värderingen "arbeta med processer"  

Egen bearbetning av ”TQM as a management system consisting of values, techniques and tools” av U. Hellsten 
och B. Klefsjö, 2000, The TQM Magazine 12(4), 241. 

4.7 Arbeta med ständiga förbättringar 
Många arbetssätt och verktyg inom offensiv kvalitetsutveckling stödjer ett ständigt pågående 
arbete med att förbättra produkter och processer. Följande områden är exempel på hur man 
kan göra detta, men det är viktigt att komma ihåg att de kompletteras av de arbetssätt och 
verktyg som redovisas i övriga värderingar.  
 

• Kvalitetsbristkostnader 
• Leverantörssamverkan 
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• Kvalitetskontroll 
• Kvalitetscirklar, förbättringsteam och förslagsverksamhet 
• Generellt om ”ständiga förbättringar” 

 
Informationen bygger på intervju med Alsér (2005g) samt Hallberg (2005h). Intervju hölls 
även med Bieberbach (2005) angående leverantörssamverkan. 
 
De kvalitetsbristkostnader som man bokför på Mercatus är reklamationer och garantier. 
Kostnader för eventuella omarbetningar av anläggningar inkluderas i antingen kostnader för 
reklamationer eller garantiåtaganden. Genom organisationsarbetet synliggjorde man hur man 
arbetade i organisationen vilket ledde till insikten att man fokuserade för mycket på målet, 
istället för på vägen dit. Efter en hel del arbete lärde man sig så småningom att flytta fokus 
från målet till vägen, vilket bland annat tog sig uttryck i att man började prioritera att ta sig 
tid till förberedelser. Detta hade man inte gjort tidigare. Medarbetarna på Mercatus började 
jobba proaktivt genom att ta sig tid till planering, konstruktion och provkörning. Innan 
organisationsförändringen planerade man snarare in tid för omarbetning. Efter 
organisationsförändringen har antalet reklamationer sjunkit drastiskt och man kan nu se att 
man sparat in motsvarande en heltidstjänst som tidigare enbart sysslade med reklamationer. 
 
Då ingen produktion finns räknar man följaktligen inte kvalitetsbristkostnader som 
kassationer, stillestånd eller väntetider som orsakas av sådan. Den framtagna värdegrunden 
öppenhet, omtanke och respekt har medfört en mer öppen dialog med kunderna nu jämfört 
med tidigare. Man upplever nu att man jobbar offensivt med så kallad good-will. Dock är 
inte good-will något som man kvantifierar och räknar på.  
 
Tidigare valde Mercatus den leverantör som var billigast förutsatt att kraven på den aktuella 
komponenten uppfylldes. Varje projektledare köpte in det han/hon behövde till sin 
anläggning. Detta ledde bland annat till att man hade ett stort antal leverantörer och 
komponenter, vilket i sin tur medförde nackdelen att reparatören inte visste vad som satt på 
anläggningen (vilket finns vidare beskrivet i 4.5 Basera beslut på fakta). I och med att 
företaget hade börjat växa och man eftersträvade en tillväxtbenägen organisation insåg man 
att den nuvarande inköpspraxisen inte var hållbar. Under organisationsförändringen såg man 
över sina inköp och valde att koordinera framtida inköp genom en inköpsansvarig som även 
sköter de flesta leverantörskontakterna. Detta har lett till att man inte längre väljer den 
billigaste leverantören utan den som kan erbjuda det bästa samarbetet. Man anser nu att det 
är leverantörerna som är specialister på sina produkter och man vill köpa en funktion av 
dem, inte en produkt eller en komponent. Detta nya synsätt har även lett till att man bett 
olika leverantörer att samarbeta och leverera hela systemlösningar till Mercatus, vilket har 
skett med framgång. Organisationsförändringen gjorde medarbetarna på Mercatus mer 
medvetna om vad de kan och inte kan, vilket tillsammans med den ökade 
leverantörssamverkan har gjort att man vågat ge mer ansvar åt leverantörerna. Man vill även 
flytta fram både sitt och leverantörernas fokus på kunder längre fram i kedjan, närmare 
slutkunden. Genom att satsa på nära samarbete med leverantörerna upplever man från 
Mercatus sida att man gemensamt bevakar marknaden och att även leverantörerna kan agera 
säljare av Mercatus produkter. Mercatus får många förfrågningar från olika potentiella 
leverantörer men satsar hellre på att utveckla de leverantörskontakter man redan har. Annars 
skulle de ”inte göra annat än att granska leverantörer”.  
 

  51



Då Mercatus inköp är helt projektstyrda lagerhåller man inte komponenter, förutom ett 
mindre antal reservdelar, utan köper bara styckpriser och kan därför inte pressa priserna 
genom stora inköp. Istället kan man förhandla om olika projektrabatter hos leverantörerna, 
speciellt vid större projekt. Tack vare ett närmare samarbete med leverantörerna har man 
även kunnat få längre betalningsvillkor, så att betalningstiden är anpassad efter slutkunden 
och dennes kontrakt.   
 
På Mercatus initiativ har leverantörssamarbetet intensifierats. I TAO har man slagit fast att 
det är viktigt att man känner väl till sina leverantörer och deras utveckling. De ska mötas 
med samma respekt som kunderna. TAO innehåller en handbok för inköp och där slår man 
fast att vid leverantörsbedömning ska stor hänsyn tas till hållbarhetsperspektivet med fokus 
på funktion, miljö och kvalitet. Eftersom Mercatus inte har någon egen produktion anser 
man att valet av leverantör är av extra stor vikt – och att ett nära samarbete ska eftersträvas. 
 
Acceptanskontroll av inkommande gods förekommer inte på Mercatus. Vid leverans har man 
en mottagningskontroll vilket innebär att man kontrollerar att emballage etcetera inte är 
förstört och att produkten är oskadd. Det är oftast först vid idrifttagning som man kan säga 
om en komponent inte fungerar eller måste reklameras.  
 
I kundprojektprocessen finns ett antal kontroller beskrivna såsom funktionskontroll före 
leverans, kvalitetskontroll av egen installation med flera. Checklistor med kontrollpunkter 
finns framtagna men man har märkt att de sällan används varför de är under utveckling. Den 
främsta kvalitetskontrollen är den funktionskontroll som alltid sker vid idrifttagning. Dessa 
kontroller och checklistor fanns inte före 2000 och är ett resultat av 
organisationsförändringen.  
 
De flexibla ledningsgrupper som Mercatus infört sedan organisationsförändringen kan liknas 
vid förbättringsteam. De jobbar med övergripande frågor rörande sina områden. Förslag på 
lösningar till problem, förbättringar och förfiningar av arbetssätt diskuteras i dessa grupper. 
Då vd sitter med i varje grupp försäkrar det gruppens beslutande verkan samt att tillräckliga 
resurser erhålls. Grupperna bär även ansvaret för att föreslagna åtgärder genomförs. Man har 
inget belöningssystem för goda idéer eller liknande utan det ingår i de ordinarie 
arbetsuppgifterna. Övriga löpande förslag från medarbetare tas upp under veckomötena, där 
ständiga förbättringar är en stående punkt. Ständiga förbättringar infördes för första gången 
på Mercatus när man började arbeta med att bli ISO 14001-certifierade runt 1998-99. Men 
det var först i och med organisationsförändringen som man verkligen började tänka i banor 
av ständiga förbättringar och vad det innebär. Ständiga förbättringar förvandlades då till 
något positivt.  
 
En av de mest markanta effekter som organisationsförändringen upplevs ha haft är den 
grundtrygghet som den skapat. Organisationen ägnar sig inte längre åt 
”brandkårsutryckningar” utan det finns tid att lägga upp strategier och jobba med framtiden. 
Övertidsarbete har reducerats och man har fått tid över till att satsa på nya områden som 
leder till ständiga förbättringar. Ett exempel på det är den satsning på design- och 
användarvänlighet som inletts under 2005. 
 
Efter organisationsförändringen skapade arbetssätt och verktyg som stödjer ”ständiga 
förbättringar” finns sammanfattade i  Figur 4:12 nedan.  
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Figur 4:12. Arbetssätt och verktyg utvecklade på Mercatus under och efter organisationsförändringen 

som stödjer "ständiga förbättringar" 
Egen bearbetning av ”TQM as a management system consisting of values, techniques and tools” av U. Hellsten 

och B. Klefsjö, 2000, The TQM Magazine 12(4), 241. 

4.8 Ledningens engagemang 
De delar inom kvalitetsutveckling som relateras till ”ledningens engagemang” och som 
undersökts i denna studie är följande: 
 

• Vision 
• Kvalitetssystem 
• Verksamhetsanalys (kvalitetsutmärkelser och självutvärdering) 

 
Informationen i detta stycke bygger på intervju med Alsér (2005g) samt Hallberg (2005h). 
 
Före organisationsförändringen fanns det inte någon uttalad eller definierad vision för 
Mercatus. I förändringsarbetet fick bland annat alla medarbetare rita hur man trodde att 
verksamheten och företaget skulle se ut om fem år. På det sättet inleddes arbetet med att 
utforma en gemensam vision. Vilka var de övergripande mål som man ville uppnå? Och var 
börjar man, vilken värdegrund ville man utgå ifrån? Det gällde att ”få alla samlade på samma 
perrong och att kliva på samma tåg” (Hallberg, 2005h). Dessa frågor krävde många och 
långa diskussioner vilka slutligen ledde fram till Mercatus vision: 
 

Med kreativa, kompetenta och friska medarbetare ska vi vara ett föredöme i teknik och 
arbetssätt, nationellt och internationellt. 

 
Mercatus kvalitetspolicy utarbetades senare i samband med TAO, det interna 
ledningssystemet som fastslogs av ledningen den 27 april 2004. TAO står för Totalt Ansvar 
med Omtanke och omfattar etik, miljö, kvalitet, utveckling och arbetsmiljö. När TAO 
arbetades fram var det viktigt att systemet skulle reflektera den nyligen framtagna 
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värdegrunden samt att det var i enlighet med ISO 14001 och ISO 9000. Även den 
miljöpolicy som man hade sedan tidigare var tvungen att ses över. Ingen av Mercatus 
leverantörer eller kunder kräver att Mercatus är ISO-certifierade. Man har dock valt att 
certifiera sig enligt miljöstandarden ISO 14001 då det kändes naturligt då man är ett 
miljöteknikföretag. Detta gjordes före organisationsförändringen. Man är inte certifierade 
enligt ISO 9000 men använde standarden som en grund när man utarbetade TAO och sin 
kvalitetspolicy. Miljödelen upplever kvalitets- och miljöansvarige fanns även innan 
organisationsförändringen men kvalitetstänkandet kom först efteråt. Tidigare levde dock 
miljöarbetet ett eget liv, skilt från den ordinarie verksamheten. Nu är de istället införlivade i 
ledningssystemet via TAO.  
 
Mercatus känner till Utmärkelsen Svensk Kvalitet och har haft tankar på att ansöka om 
utmärkelsen men valt att inte göra det. Man vill emellertid inte delta för att vinna ett pris 
utan för att själv bli bättre och utveckla organisationen. Mercatus är bekant med Institutet för 
Kvalitetsutvecklings, SIQ:s modell för en kundorienterad verksamhetsutveckling och tycker 
att det är en bra struktur att arbeta efter och för att se till att man inte glömt något område.  
 
Självutvärdering på Mercatus sker genom att man sammanställer och utvärderar samtliga 
nyckeltal som man är intresserad av. Till dessa hör reklamationer, övertid, omsättning per 
medarbetare, debiterbar tid, leveranstid, sjukfrånvarotimmar med mera. Det finns för 
närvarande ingen sammanställning av nyckeltalen, men de ska gås igenom en gång per 
månad på ett veckomöte. Löpande utvärdering av hur projekten gått sker på varje avslutande 
projektmöte där en ”backspegel” ska skrivas, enligt kundprojektprocessen. Backspeglar är 
således det verktyg man använder för att utvärdera sitt projektarbete.  
 
Mycket av ledningens engagemang handlar om dess förståelse för och delaktighet i arbetet 
med kvalitetsutveckling. Detta engagemang kan vara svårt att kategorisera som ett arbetssätt 
eller ett verktyg. Figur 4:13 innehåller därför till exempel inte arbetet med visionen som 
beskrivits ovan.  
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Figur 4:13. Arbetssätt och verktyg på Mercatus som stödjer värderingen "ledningens engagemang" 

Egen bearbetning av ”TQM as a management system consisting of values, techniques and tools” av U. Hellsten 
och B. Klefsjö, 2000, The TQM Magazine 12(4), 241. 

4.9 Mercatus värderingar och värderingarna i offensiv 
kvalitetsutveckling 

Mercatus värdegrund är den gemensamma plattform som de anställda har enats om att de ska 
utgå ifrån. Värdegrunden består, som deklarerats i 4.2.3 Resultat, av öppenhet, respekt och 
omtanke. Dessa värderingar och värderingarna inom offensiv kvalitetsutveckling finns 
samlade i Figur 4:14. 

 
Figur 4:14. Överblick över Mercatus värdegrund och värderingarna inom offensiv kvalitetsutveckling 

Egen bearbetning 

Mercatus värderingar kan anses ligga på den mellersta av Scheins kulturnivåer då de just är 
så kallade överenskomna värderingar som finns uttryckta i företagets officiella policys och 
liknande. De är även tydligt uttalade och tjänar som normativ guide för alla medarbetare. 
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Mercatus värdegrund är ett resultat av organisationsarbetet som bedrevs 2000-2001 vilket 
också innebär att värderingarna troligen ej hunnit övergå till det mer omedvetna stadiet där 
de till slut blivit antaganden som tas för givna. Ett undantag kan möjligtvis ses i omtanke 
som varit en viktig grundsyn som funnits med sedan företaget grundades på 1970-talet. 
Omtanke kan därför anses ligga någonstans mellan nivå två och nivå tre, enligt Figur 4:15. 
De värderingar som TQM bygger på kan likt öppenhet och respekt placeras i den mellersta 
av Scheins nivåer (Bergman & Klefsjö, 2001). De tydliggör hur man, enligt TQM, ska 
arbeta, agera och lösa problem.  
 

 
Figur 4:15. Mercatus värderingar, värderingarna inom TQM och Scheins kulturnivåer 

Egen bearbetning av ”Organizational Culture and Leadership” (s 14), av E. H. Schein, 1985, San Francisco: 
Jossey-Bass. 

Hur kan då Mercatus etikarbete med att ta fram en gemensam värdegrund ha påverkat 
kvalitetsarbetet? Enligt Philipson (2004) finns en nära förbindelse mellan kvalitetsarbete och 
etikarbete. Han menar att ett första steg för att uppnå kvalitet i verksamheten är att de 
anställda accepterar grundvärdena, förstår företagets vision och tillämpar de etiska 
principerna i arbetet. Sedan gäller det att alltid sträva efter att bli bättre på att leva upp till 
intentionerna bakom företagsetiken och dess värdegrund.  
 
Mercatus värderingar kan anses vara mer grundläggande och generella än de sex värderingar 
som utgör grunden i offensiv kvalitetsutveckling. Av den åsikten är även Mercatus, som 
tycker att värderingarna i TQM snarare består av ett antal överenskomna principer för hur 
man ska arbeta än värderingar (Hallberg, 2005b). Exempelvis kan en värdering som 
öppenhet snarare ses som en viktig grundförutsättning för att uppfylla TQM-värderingen 
”allas delaktighet”. Öppenhet underlättar såväl kommunikation som delegering. Respekt är 
också i linje med ”allas delaktighet”. Respekt för allas åsikter krävs för att alla ska kunna 
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känna att de kan göra sin röst hörd och vara med och påverka de beslut som tas. När man 
identifierar och arbetar med processer är det också av stor vikt att man har respekt för andras 
arbetsuppgifter. Öppenhet kan sägas främja samtliga sex värderingar inom offensiv 
kvalitetsutveckling. Att veta att man arbetar på en arbetsplats där man värnar om människor, 
miljö och resurser (”omtanke” i Mercatus värdegrund) kan också kännas etiskt rättfärdigat, 
vilket i sin tur skänker motivation och glädje i arbetet. Även ständiga förbättringar torde 
tjäna på att ha en värdegrund som består av öppenhet, respekt och omtanke. ”Basera beslut 
på fakta” gynnas förmodligen främst av värdegrundens öppenhet, men även respekt.  

4.10 Validering 
Informationen i detta avsnitt bygger på intervjuer med Henrysson (2005), Karlsson (2005) 
och Nilsson (2005). Den presenteras nedan efter respektive värdering. 
 

1. Skapa förutsättningar för allas delaktighet 
Intervjuerna visar att medarbetarna upplever delaktighet, men inte alltid fullt ut. 
Kritik framkommer mot beslut som ibland läggs fram men som redan är fattade. Alla 
upplever att de har ansvar men påpekar att med ansvar måste befogenheter följa. Man 
känner stor frihet att lägga upp det egna arbetet.  

 
Arbetet i de flexibla ledningsgrupperna tycker man löper som det ska med bestämt 
antal träffar per år, protokollförning och så vidare. Ledningsgrupperna fungerar även 
som nyttiga bollplank. Man upplever öppenhet och känner att man alltid kan ta upp 
sina idéer. Det är sedan inte säkert att idén var en bra lösning som slutligen 
genomförs.  

 
I övrigt tycker man att informationskanalerna på företaget fungerar bra. Ibland 
kommer dock information i ett sent stadium.  

 
2. Sätt kunderna i centrum 

Beträffande synen på reklamationer är det oklart om respondenterna upplever att den 
har ändrats. De betonar istället den stora skillnaden i arbetssätt nu jämfört med då, 
vilken lett till det kraftigt minskade antalet missnöjda kunder och reklamationer. Man 
berättar att det tidigare fanns en tendens till att man inte uppmärksammade 
reklamationer så mycket utan att man snabbt ville gå vidare, men nu ska alla 
reklamationer dokumenteras och utredas så att de inte inträffar igen. Dock anser man 
att ansvarsbördan för reklamationer i vissa fall är oklar. 

 
Skapandet av roller med byte av arbetsuppgifter bekräftas. Detta gjordes dock bara 
till viss del och det var långt ifrån alla som berördes av detta. 

 
Samtliga känner till Stjärnan, verktyget för mätning av intern och extern 
kundtillfredsställelse. De har alla fyllt i Stjärnan för intern kundtillfredsställelse men 
har inte sett någon sammanställning av undersökningarnas utfall, och efterfrågar 
detta. 

 
3. Basera beslut på fakta 

Backspeglar till Erfarenhetsbanken gjordes efter varje projekt i cirka två år efter 
introduktionen men sedan har dessa successivt fallit bort, enligt respondenterna. Det 
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är projektledarens ansvar att en backspegel upprättas efter varje slutfört projekt, men 
man har ”haft mycket att göra”, vilket är förklaringen till att de fallit bort.  

 
Apropå driftsäkerheten på Mercatus produkter så upplever medarbetarna att den ”inte 
blivit sämre i alla fall”. Snarare anser man att man nu levererar rätt anläggning från 
början. Detta innebär en anläggning som är lämpad att utföra den krävda funktionen 
under aktuella förhållanden, vilket i sin tur innebär att produkten är driftsäker, något 
som förut inte alltid var fallet. 

 
4. Arbeta med processer 

Ingen av de intervjuade medarbetarna kan ange Mercatus tre huvudprocesser på rak 
arm. Alla känner dock till kundprojektprocessen, vilken är den överordnade. Man är 
tveksam till om man upplever att Mercatus arbetar processinriktat, men man tycker 
att man känner till sin del i kundprojektprocessen.  

 
5. Arbeta med ständiga förbättringar 

Man har en positiv inställning till att jobba med ständiga förbättringar, om man 
verkligen lyfter upp det som inte gått bra, letar problem och sedan åtgärdar dem. De 
upplever att Mercatus gör detta, men att det kan bli bättre. Ibland fokuserar man på 
sådant som man redan gör bra. Men det finns en öppenhet för och en vilja att göra 
saker bättre. Man upplever att chanserna att förbättringar genomförs ökat då de tas 
upp under den stående punkten på alla veckomöten och därmed protokollförs. 
Uppföljning sker sedan på följande veckomöte. Man tycker att egna initiativ och 
förbättringsförslag tas på allvar. Vissa upplever dock att det finns mer att önska i det 
avseendet.  

 
Samarbetet med leverantörerna tycker man har blivit mycket bättre sedan 
organisationsförändringen. Medarbetarna upplever också att Mercatus har ett mycket 
bättre rykte nu jämfört med tidigare. 

 
6. Ledningens engagemang 

Alla respondenter var delaktiga i utvecklingen av företagets vision och värdegrund. 
Man anser att det var ett påfrestande arbete men viktigt för att få en gemensam 
plattform och för att ”se samma saker”. Det kändes därmed meningsfullt att utföra. 
Åsikterna om värdegrundens betydelse går från att den ”spelat en viss roll” till att den 
var en ”självklarhet att utforma”. Man anser att värdeorden ska vara en hjälp i alla 
processer. Sedan är värdegrunden även bra att visa som en vägledning för nya 
medarbetare.  

 
Vissa av de tillfrågade har varit inblandade i utveckling av dokument i TAO, det 
interna ledningssystemet. Det har gällt utformande av checklistor i 
kvalitetsdokument, som man kände internt att man hade behov av.  

 
Den största skillnaden på företaget efter organisationsförändringen anser man vara att 
man gått från ”alla körde sitt” till en organisationsform med klarare ansvarfördelning 
där man upplever ett större flyt i arbetet. Man tycker att man har blivit proffsigare i 
arbetssätt och även rent allmänt.  
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5 Slutsatser 
Detta kapitel inleds med en diskussion, baserad på kapitel fyra, om hur 
Mercatus kvalitetsarbete påverkats av organisationsförändringen. Den följs av en 
sammanfattning av de mest betydelsefulla effekterna som 
organisationsförändringen bedöms ha haft på kvalitetsarbetet. 

5.1 Diskussion av studiens resultat 
Låt oss först konstatera att organisationsförändringen på Mercatus påverkat samtliga 
värderingar inom offensiv kvalitetsutveckling. Många nya arbetssätt och verktyg utvecklades 
under organisationsarbetet. Figur 5:1 nedan sammanfattar dessa i form av ett orsaks-verkan-
diagram.  
 

 
Figur 5:1. Orsaks-verkan-diagram över de arbetssätt och verktyg som utvecklats under 

organisationsförändringen och som stärkt kvalitetsarbetet (Qefter) 
Egen bearbetning 

I enstaka fall har arbetssätt eller verktyg som även användes före organisationsförändringen 
tagits upp i empirin, men då av den anledningen att de fått sådan förnyad innebörd efter 
organisationsförändringen att de ändå måste betraktas som ett resultat av densamma. Som 
exempel kan nämnas interna möten som givetvis fanns även före organisationsförändringen 
och mätning av extern kundtillfredsställelse som också existerade före 
organisationsförändringen men då i en helt annan form.  
 
Ett av de mest betydelsefulla resultaten av organisationsförändringen på Mercatus är den nya 
organisationsformen som möjliggjort ett helt nytt sätt att leda projekt på. Det nya sättet att 
organisera sig på har möjliggjort en projektering som ger kunderna en jämnare nivå av 
engagemang från Mercatus sida. Man upplever även att man generellt har mer tid för 
kunderna nu jämfört med före organisationsförändringen då man arbetade på det gamla 
sättet. Man har även ändrat det grundläggande synsättet från ”huvudsaken att det fungerar till 
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slut” som gällde tidigare till dagens ”gör rätt från början”. För Mercatus handlar att göra rätt 
från början om att försäkra sig och kunden om att man är 100 % överens om vad som ska 
levereras, när samt hur detta ska göras. Man klargör sina åtaganden på ett tydligare sätt än 
före organisationsförändringen, vilket också har underlättat debiteringen. Att göra rätt från 
början innebär också att man tar sig tid till konstruktion, ritningar med mera innan man 
köper in och monterar hos kund. I och med detta har man minskat antalet reklamationer 
drastiskt, och därmed även minskat sina kvalitetsbristkostnader. Den nya projekteringen har 
således haft stor positiv effekt på värderingarna ”sätt kunderna i centrum” och ”arbeta med 
ständiga förbättringar” inom offensiv kvalitetsutveckling.  
 
”Sätt kunderna i centrum” har även främjats av omvärldsbevakning med konkurrentanalyser 
och övergripande marknadsundersökningar, som man nu jobbar med på ett regelbundet vis. 
Även nya former att mäta intern och extern kundtillfredsställelse har man utvecklat sedan 
organisationsförändringen.  
 
Ett annat arbetssätt som införts under organisationsarbetet och som haft stor inverkan på 
kvalitetsarbetet är de flexibla ledningsgrupperna. Dessa stödjer såväl värderingarna ”allas 
delaktighet” och ”arbeta med processer” som ”ständiga förbättringar”. För att skapa 
förutsättningar för delaktighet anses ledningsgrupperna i detta fall utgöra den enskilt 
viktigaste faktorn. Grupperna ger medarbetarna chansen att påverka beslut, de möjliggör 
kommunikation samtidigt som medarbetarna upplever att de ”alltid kan ta upp sina idéer” i 
dessa forum. Att de, i enlighet med Mercatus värdegrund öppenhet, är öppna för samtliga 
garanterar också att den som är intresserad av att vara med och påverka också får chans till 
det. Detta torde även motverka det revirtänkande som tidigare observerats inom företaget. 
Den satsning på kompetensutveckling med verktyg i form av kompetensutvecklingssamtal 
och kompetensutvecklingsplaner som kommit igång i och med organisationsförändringen är 
en annan viktig del i arbetet med allas delaktighet.  
 
Erfarenhetsåterföring via Erfarenhetsbanken är ett viktigt framsteg i arbetet med 
kvalitetsfrämjande åtgärder, även om det visat sig att det slarvats med rapporteringen den 
senaste tiden. Erfarenhetsbanken med dess backspeglar är vid korrekt användning ett nyttigt 
verktyg för att ta tillvara på erfarenheter från olika projekt, vilket stödjer arbetet med 
ständiga förbättringar men även värderingen ”basera beslut på fakta”. Genom att ta tillvara 
på erfarenheter från äldre konstruktionslösningar har man tagit ett första steg mot att 
förbättra tillförlitligheten på sina produkter. Sedan organisationsarbetet har man även börjat 
standardisera sitt val av komponenter, vilket gör anläggningarna mer robusta. Den nya 
organisationsformen med sin serviceorganisation som kan erbjuda eftermarknadsservice 
spelar här en viktig roll. Även vid val av leverantör och leverantörssamverkan märks en 
tydlig skillnad nu jämfört med före organisationsförändringen. Leverantörssamverkan har 
utvecklats markant sedan organisationsförändringen och helt i linje med offensiv 
kvalitetsutveckling. 
 
När det gäller att arbeta med processer introducerades detta på Mercatus under 
organisationsarbetet då man, i syfte att stärka kundfokus, identifierade tre huvudprocesser. 
Främst finns den överordnade kundprojektprocessen beskriven. Detta arbete tydliggjorde 
arbetsflödet genom ett projekt från den initiala kundkontakten till överlämnandet av en 
fungerande anläggning. I övrigt har man inte utsett exempelvis processägare eller mätetal för 
processerna så att man kan göra mätbara förbättringar av dem. Resultat från valideringsfasen 
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ställer också ett frågetecken till hur väl inarbetat processbegreppet är bland organisationens 
medarbetare.  
 
Beträffande värderingen ”ledningens engagemang” var det på ledningens initiativ som 
utvecklingen av en vision för företaget som alla var delaktiga i genomfördes. 
Organisationsarbetet resulterade också i det interna ledningssystemet TAO där både kvalitet 
och miljö är införlivade.  
 
Utöver de arbetssätt och verktyg som Mercatus utvecklade under sitt organisationsarbete tog 
man även fram en gemensam värdegrund. Denna består av värderingar som kan anses vara 
mer grundläggande och generella än de inom TQM. Istället utgör Mercatus värdegrund en 
god grund för att bygga den kultur som vilar på värderingarna inom offensiv 
kvalitetsutveckling vilken litteraturen förespråkar, och därigenom bedriva ett framgångsrikt 
kvalitetsarbete. 
 
Utfallet av kvalitetsverktyg bland de verktyg som har identifierats är inte särskilt stort. Detta 
torde rimligtvis vara en följd av att kvalitet inte var motivet till att organisationsförändringen 
genomfördes. För att se ett större utfall i användningen av mer specifika kvalitetsverktyg 
behövs antagligen en medveten satsning på kvalitet där avsikten just är att utveckla sitt 
kvalitetsarbete.  

5.2 Sammanfattning av slutsatserna 
Trots att den Mercatus inte haft några kvalitetsrelaterade motiv bakom beslutet att genomgå 
en organisationsförändring har densamma haft stor påverkan på just kvalitetsarbetet.  
 
Organisationsförändringen har haft positiv effekt på kvalitetsarbetet då flera arbetssätt och 
verktyg utvecklats vilka stödjer värderingarna inom offensiv kvalitetsutveckling. Speciellt 
har arbetet med värderingarna ”sätt kunderna i centrum” och ”arbeta med ständiga 
förbättringar” stärkts.  
 
Några av de faktorer som haft störst effekt på Mercatus kvalitetsarbete är: 
 

• En ny organisationsform som möjliggjort ett nytt sätt att leda projekt på 
• Införande av flexibla ledningsgrupper 
• En utvecklad leverantörssamverkan 
• Utveckling av en erfarenhetsbank för erfarenhetsåterföring  
 

Därtill har man under organisationsarbetet enats om en gemensam värdegrund vilken kan 
betraktas som en plattform för att bedriva framgångsrikt kvalitetsarbete på enligt offensiv 
kvalitetsutveckling. 
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6 Diskussion 
I detta kapitel värderas använda metoder samt datas validitet och reliabilitet. 
Slutligen ges förslag till fortsatt arbete.  

6.1 Metodreflektion 
Huvudmetoden intervju har fungerat tillfredsställande genom hela studien. Datainsamling 
via enkätundersökning var en metod som övervägdes vid skiftet mellan fas I och II, detta för 
att få kvantitativa data. Dock gjordes bedömningen att de medarbetare som varit med före, 
under och efter organisationsförändringen samt skulle kunna svara på samtliga frågor var för 
få för att få ett tillförlitligt resultat och kvantitativa slutsatser skulle kunna dras. Då hela 
verksamheten skulle genomsökas efter arbetssätt och verktyg som stödjer de sex 
värderingarna skulle en sådan enkät både bli för omfattande och innehålla för många frågor 
om allt från leverantörskontakter till tillförlitlighet som alla inte skulle kunna uttala sig om.  
 
Beskrivnings- och analysmodellen TQM-triaden har i stort fungerat som det ramverk det var 
tänkt som, men har i vissa fall upplevts som väl snäv. Att kategorisera allt som antingen 
arbetssätt eller verktyg var en ibland svår och tidskrävande process. Var passar en vision in 
till exempel? Den är varken ett praktiskt verktyg, i likhet med ett diagram, eller ett arbetssätt. 

6.2 Studiens validitet och reliabilitet 
En svårighet med att följa upp en utveckling som pågått under flera år är om man, som i 
detta fall, inte var närvarande och kunde mäta eller beskriva situationen innan förändringen 
ägde rum. Man blir då tvungen att definiera ”då”-läget på något annat sätt. I den här studien 
har denna information samlats in genom intervjuer med personer i företaget som jag (i 
samråd med kvalitets- och miljöansvarige på företaget) har uppskattat har den största 
inblicken i hur situationen såg ut före organisationsförändringen. Detta behöver 
nödvändigtvis inte vara en korrekt bedömning. För att höja både validiteten och reliabiliteten 
i denna bedömning skulle samtliga anställda som var med både före, under och efter 
organisationsförändringen kunna tillfrågas samma frågor. Detta övervägdes dock inte under 
denna studie på grund av den stora mängd resurser som detta skulle ha krävt. Det finns även 
en risk när man ber människor berätta hur en situation såg ut för fem år sedan att de helt 
enkelt inte kommer ihåg exakt hur situationen såg ut, eller att denna information blivit 
förvrängd under åren.  
 
Den kanske främsta svårigheten med att följa upp en utveckling som pågått under en längre 
tid är annars förknippad med orsakssambandet. Är det verkligen organisationsförändringen 
som ligger bakom de förändringar som vi ser idag? Problem av denna karaktär togs upp i 
2.1.3 där bland andra Granberg (2003) beskriver svårigheten med att utvärdera ett 
förändringsprojekt. Sällan kan man med säkerhet fastslå vilka resultat som beror av 
förändringsarbetet och vilka som härrör från andra faktorer, menar han.  
 
Slutsatsen blir att det även i det här fallet är svårt att slå fast om det är 
organisationsförändringen i sig som har åstadkommit de konstaterade effekterna eller om de 
observerade arbetssätten och verktygen kanske hade utvecklats ändå. Granberg (2003) 
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påminner dock om att man primärt brukar vara intresserad av att positiva effekter uppnåtts, 
snarare än exakt vad som orsakade dessa effekter. Det, det vill säga utredning av uppkomna 
effekter, har även varit fokus för denna studie. 
 
Validiteten i en studie som denna är svår att bedöma. Har jag verkligen mätt det jag avsett att 
mäta? Jag har i min informationsinsamling följt TQM-triaden, och funnit att det i mångt och 
mycket är en bedömningsfråga hur vitt man kan tolka vilka arbetssätt och verktyg som faller 
inom denna ram. Om någon annan bedömnings- och analysmodell använts hade kanske 
andra slutsatser dragits. TQM-triaden valdes då jag anser att den har god förankring i 
litteraturen samt ger en genomgripande helhetssyn av offensiv kvalitetsutveckling. Jag 
utgick därför från att den var en bra utgångspunkt när Mercatus verksamhet skulle skannas 
efter aktiviteter som kan räknas inom det vida kvalitetsbegreppet.  
 
Utmaningen med denna studie har varit att på ett så korrekt sätt som möjligt utreda hur man 
arbetar med kvalitet nu jämfört med före organisationsförändringen på Mercatus. Det har 
varit min avsikt att skildra hur det går till i verkligheten, och inte bara ”på papperet”. Denna 
svårighet är förknippad med problemet att skapa en uppfattning om hur väl de arbetssätt och 
verktyg som identifierats är implementerade. Svårighet nummer två har främst legat i att inte 
tappa före-efter-perspektivet och falla för frestelsen att endast göra en nulägesbeskrivning av 
hur företaget arbetar med de sex värderingarna med tillhörande arbetssätt och verktyg. Jag 
har här också varit helt utelämnad till mina respondenters goda minne och vilja att återge en 
så korrekt och objektiv beskrivning som möjligt. En naturlig följdfråga blir hur kritisk man 
kan ställa sig till denna informationskälla. Jag upplever varken att jag eller respondenterna 
har stått i beroendeställning gentemot varandra. Värt att notera är här att ingen ekonomisk 
ersättning utgått för studien, vilket enligt Björklund och Paulsson (2003) annars kan påverka 
detta förhållande. Inte heller ser jag något direkt skäl till varför respondenterna skulle vilja 
försköna eller svartmåla sina beskrivningar av situationen och de arbetssätt man har. Detta 
gäller dock främst i beskrivningen av läget före organisationsförändringen. I beskrivningen 
av läget efter organisationsförändringen skulle det möjligtvis kunna finnas ett eget intresse 
av att bättra på resultaten en aning. Dock är det min uppfattning att alla har svarat på frågor 
och deltagit i diskussioner på ett uppriktigt sätt så långt det varit möjligt under hela 
projektets genomförande.  
 
Empirikapitlet har även lämnats i sin helhet för korrekturläsning och godkännande av 
kvalitets- och miljöansvarige på Mercatus som en sista form av validering. 

6.3 Fortsatt arbete 
Fler liknande studier skulle behöva göras av företag i tillväxt som begått en 
organisationsförändring för att se om resultaten av denna studie kan generaliseras. Man 
skulle även kunna utreda effekterna på kvalitetsarbetet närmare. Vad har påverkats mest; 
grundläggande synsätt, arbetssätt eller praktiska verktyg? Ytterligare en aspekt är de 
identifierade resultatens långvariga effekt. Finns de fortfarande dokumenterade tio år efter 
organisationsförändringen? 
 
Andra tänkbara studieobjekt skulle kunna vara organisationer som genomgått 
organisationsförändringar av andra orsaker än att bereda för tillväxt. Hur påverkas ett 
företags kvalitetsarbete av en organisationsförändring orsakad av exempelvis låg lönsamhet 
eller en företagsfusion?  
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Bilaga 1 FIRO-teorin 
 
Den amerikanske psykologen och forskaren Will Schutz (1925-2002) forskade och 
undervisade hela sitt liv om samspelet mellan människor (Right Sinova). Under slutet av 
andra världskriget tjänstgjorde han i den amerikanska flottan och återkallades 1951 till Naval 
Research Laboratory i Washington DC för att, trots sina unga år, leda studier av människors 
beteende i grupper (ibid). 1958 kom Schutz första bok ut, ”FIRO: A Three-Dimensional 
Theory of Interpersonal Behavior”, vilken baserades på studierna inom flottan och 
presenterade the Fundamental Interpersonal Relations Orientation-teorin och ett antal 
mätinstrument (Schutz, 1997).  
 
Enligt FIRO-teorin finns det tre grundläggande behov som är gemensamma för alla 
människor; att känna sig betydelsefull, kompetent och omtyckt (Right Sinova). Dessa behov 
kan uttryckas i våra beteenden, i våra känslor och i vår självbild. På var och en av dessa tre 
nivåer finns de tre dimensionerna tillhöra, kontroll och öppenhet. Dessa är likt de tre 
dimensioner som utgör fysisk rymd, de tre dimensioner som individer, i relationer och 
organisationer, fungerar i. Enligt Schutz är det viktigt att förstå termerna tillhörighet, 
kontroll och öppenhet, vilka är de centrala dimensionerna för att förstå hur interpersonella 
relationer och vår självuppfattning fungerar och samspelet mellan de båda.  
 
Tillhöra, i interpersonella relationer, avser enligt Schutz förbindelser mellan och bland 
människor; önskan att få uppmärksamhet, att göra saker tillsammans med andra, att tillhöra 
och vara unik. Tillhörighet kräver inte starkt känslomässigt engagemang med enskilda 
individer. Den underliggande känslan handlar snarare om betydenhet. Jag (i detta kapitel 
används det allmänna ”jag” i betydelsen ”vem som helst”) är mest rädd för att människor ska 
ignorera eller överge mig, att jag ska känna mig betydelselös. Att tillhöra, eller inte tillhöra, 
är oftast den första interpersonella frågan i en grupps liv. Vill jag vara delaktig eller stå 
utanför?  
 
Kontroll handlar istället om makt, inflytande och auktoritet, enligt Schutz. Det finns både en 
rationell och en defensiv aspekt av kontrollbeteendet. Den rationella rör min preferens för ett 
visst mått av kontroll i mitt liv. Den defensiva sidan handlar om försvarsmekanismer som 
grundar sig i rädslan att bli hjälplös eller nedtyngd av ansvar. Ju högre självkännedom och 
självaktning jag besitter desto mer rationellt blir mitt beteende, menar Schutz. Bakom 
kontrollbeteendet finns upplevelsen av att känna eller inte känna sig kompetent. Den rädsla 
som förknippas med känslan av inkompetens är enligt Schutz oron över att bli förödmjukad, 
förlägen eller sårbar. Kontrollproblem uppstår för det mesta när en grupp har bildats och 
relationer har börjat utvecklats. Då, menar Schutz, söker eller tar människor olika roller (som 
exempelvis ledare, hjälpare eller medlare) och maktkamp och konkurrens blir centrala 
problem.  
 
Den tredje grundläggande dimensionen i FIRO-teorin är öppenhet. Hur öppen är jag beredd 
att vara mot andra människor? Om jag är ”låg i öppenhet” är mina interpersonella relationer 
underpersonliga, och jag undviker att visa mig för andra. Jag trivs bäst med relationer på ett 
ytligt och distanserat plan. Om jag är motsatsen, ”hög i öppenhet” eller överpersonlig talar 
jag med alla om mina känslor, och vill bli bemött på samma sätt. Den underliggande känslan 
i öppenhet, menar Schutz, handlar om att vara omtyckt eller inte, älskad eller oälskad. 
Rädslan för att känna sig illa omtyckt eller oälskad bottnar i en rädsla för att bli utstött, 

  



ogillad eller föraktad. Öppenhet, enligt Schutz, bygger på att skapa starkare band och är 
därför vanligtvis den sista fasen i utvecklingen av en mänsklig relation eller relationen inom 
en grupp.  
 
Schutz beskriver i följande citat förhållandet mellan de tre dimensionerna:  
 
”Tillhörighet handlar om hur långt vi vill gå varandra till mötes, liksom om vår beslutsamhet 
att hålla fast vid relationen eller inte. Kontrollproblem handlar om i vilken utsträckning vi 
konfronteras med varandra och hur vi kommer fram till hur vi ska stå i relation till varandra. 
I takt med att relationen lever vidare, berör öppenhet främst i vilken grad vi bokstavligen 
eller bildligt omfamnar varandra.” (Schutz, 1997, s 61) 
 
FIRO-teorin har fått stort genomslag internationellt och utgör bland annat grunden för 
Sveriges mest spridda ledarskapskurs UGL, Utveckling av grupp, ledare (Right Sinova).      

  



Bilaga 2 Intervjufrågor fas III 
 

Allas delaktighet 

• Hur tycker du att arbetet i din/dina ledningsgrupp/grupper fungerar? 
• Upplever du delaktighet? Möjligheter att påverka arbetet och beslut som tas? 
• Upplever du att du får ta ett stort personligt ansvar? 
• Tycker du att du får all information som du behöver/vill ha? Vilken är den bästa 

informationskällan (intranät, veckomöten etcetera)? 
 

Sätt kunderna i centrum 

• Upplever du någon skillnad i synen på reklamationer och missnöjda kunder nu 
jämfört med före organisationsförändringen? 

• Hur gick det till under organisationsförändringen och teambildningen när man 
anpassade arbetsuppgifter efter person? Skapade roller? 

• Känner du till verktyget ”Stjärnan”? 
 

Basera beslut på fakta 

• Använder du Erfarenhetsbanken? 
• Vad vet du om driftsäkerheten (risk för driftstopp) på Mercatus produkter? Upplever 

du någon skillnad före - efter organisationsförändringen?  
 

Arbeta med processer 

• Känner du till Mercatus tre huvudprocesser? 
• Upplever du att Mercatus arbetar processinriktat? 
• Vet du din del i kundprojektprocessen? 

 

Ständiga förbättringar 

• Enligt observation vet jag att ”ständiga förbättringar” är en stående punkt på 
veckomötena. Hur ser du på begreppet? Har det en positiv/negativ innebörd? Är det 
en relevant eller irrelevant punkt att ta upp på varje veckomöte? 

• Tycker du att Mercatus relation till underleverantörer har förändrats sedan 
organisationsförändringen? Om ja; på vilket sätt? 

• Känner du att egna initiativ och förslag på förbättringar tas på allvar? Och 
genomförs? 

 

  



Ledningens engagemang 

• Var du delaktig i utvecklingen av Mercatus vision? Om ja; hur upplevde du det 
arbetet? Meningsfullt/meningslöst? 

• Var du delaktig i utvecklingen av Mercatus värdegrund? Om ja; hur upplevde du det 
arbetet? Meningsfullt/meningslöst? 

• Vilken betydelse har den gemensamma värdegrunden spelat för hur Mercatus ser ut 
idag tror du? 

• Vad vet du om TAO? Har du varit med och utvecklat ledningssystemet? 
 
 
Slutligen: Vilken tycker du är den största skillnaden på Mercatus nu jämfört med före 
organisationsförändringen?  
 

Tack för din medverkan! 
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