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Analys av kvalitetsarbete i kontorsmiljö 
– En studie om hur personalen påverkas av kvalitetsarbete 

1. INLEDNING 
 

I detta inledningskapitel avser vi att introducera läsaren för det 

problemområde som ligger till grund för denna uppsats. Detta sker genom 

en bakgrundsbeskrivning som sedan övergår i en problemdiskussion kring 

uppsatsämnet för att därefter utmynna i uppsatsens syfte. Vidare 

presenteras de frågeställningar som ligger till grund för uppsatsen. 

Kapitlet avslutas med de avgränsningar som vi har gjort samt en 

redogörelse för uppsatsens disposition. 

 

1.1 Bakgrund 
 

”Det som mäts förbättras, det som inte mäts förfaller” 

Källa: Helmrich, 2001 (s.23). 

 

Våra egna erfarenheter av yrkeslivet säger att de förutsättningar som 

tjänstemän arbetar utifrån gör att en stor del av arbetet går förlorat i 

väntetid, missförstånd och onödig administration. Inom produktionen är det 

inte ovanligt med ackordsbaserad lönesättning, vilket kräver att det finns 

tydliga mål för vad som skall göras för att ackordet skall falla ut. En 

tjänsteman däremot, har jämfört med personal inom produktionen, ett stort 

utrymme för egen tolkning av arbetsuppgifterna. 

 

Ända sedan industrialismens början har produktion och tillverkning varit 

ett område som många har forskat på, exempelvis Taylor och Smith. 

Genom förbättrade mätmetoder och nya ekonomiska filosofier och 

kvalitetsmetoder, såsom ”Just-in-time” och Six Sigma, har produktionen 

och tillverkningen stegvis utvecklats och effektiviserats.  Inom näringslivet 

tyder vissa tecken på att det nu blir allt vanligare att kvalitetsarbetet även 
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omfattar de administrativa delarna av företaget. En forskningsrapport 

publicerad i Corren från Centrum för offentlig marknad, COM, vid 

Linköpings universitet konstaterar följande: Såväl privata som offentliga 

aktörer inom skola, vård och omsorg kvalitetsmäter sin verksamhet. Men 

man vet inte varför man mäter och det dras inga lärdomar av resultaten. 

Vidare konstaterar Bagner (2004) att fokus har legat på produktionen, men 

snart kommer uppmärksamheten att flyttas till administrationen. 

 

Ett vanligt sätt att arbeta med kvalitetsmetoder och kvalitetsfrågor i Sverige 

är att ISO certifiera företaget vilket i korthet innebär att företagets 

processer kartläggs. Enligt Danielsson (2003) är idag cirka 5 000 svenska 

företag, organisationer och förvaltningar ISO certifierade enligt den 

standard som publicerades 1994.  En grundförutsättning för att lyckas med 

kvalitetsarbetet är enligt Nordkvist (1994) att alla inom företaget är 

engagerade och känner sig delaktiga i verksamheten. Han menar vidare att 

personalens kompetens är ytterst viktig för företagets konkurrenskraft. 

Genom att de anställda känner att de behärskar sin arbetsuppgift, samtidigt 

som uppmuntran om vidareutveckling finns från ledningens sida, påstår 

han att prestationskurvan skall stiga brant och kvaliteten förbättras. 

Nordkvist (1994) beskrivning av kvalitetsarbetets fördelar är, enligt vad vi 

kan bedöma, vanliga och representativa för den litteratur som beskriver 

kvalitetsarbete.  

 

1.1.1 Den allmänna debatten 

 

Nedan följer några av de uttalanden som vi har hittat i olika tidningar med 

fokus på ekonomi och näringsliv. Dessa uttalanden har väckt vårt intresse 

samtidigt som de visar att det område som vi har valt att arbeta med är 

aktuellt och av stor betydelse. 
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Björklund (2004) menar att för att hantera eller undvika konflikter på 

arbetsplatser bör det först fokuseras på hur samarbetet mellan de anställda 

fungerar. Hon pekar på grundläggande faktorer som en grupp måste vara 

överens om och ha insikt i för att det skall gå att få bort gnisslet i 

maskineriet. En av dessa faktorer handlar om processer och rutiner. Är 

personalen inte överens om hur de ska överlämna en arbetsuppgift, eller 

inte förstår varandras situation uppstår lätt irritation.  

 

Det ovanstående exemplet visar på hur kvalitetsarbete påverkar personalen 

i avseende på konflikter. Nästa exempel ligger inom samma område men 

har fokus på arbetsmiljö och sjukskrivningar.  

 

Björkqvist (2002) anser att politiker inte kommer att lyckas lösa problemet 

med de ökande sjukskrivningarna. Varje individ måste i stället ta ansvar för 

sin egen arbetsmiljö.  

 

Vi avslutar med en artikel som behandlar kvalitetsarbete ur ett lönsamhets 

perspektiv. Detta för att visa ytterliggare en aspekt av kvalitetsarbete.  

 

Bagner (2004) konstaterar att vi idag har högre löner i Sverige än jämfört 

med Kina. Sättet att möta sådan konkurrens är att höja effektiviteten och 

produktionen. För att undvika att svenska företag flyttar sin produktion och 

i förlängningen även sin forskning till låglöneländer gäller det för företagen 

att vara flexibla och ha slimmade organisationer.  

 

Ovanstående uttalanden speglar några av de områden som kvalitetsarbete 

berör. Länge har kvalitetsmetoder och förbättringsarbete endast tillämpats 

inom produktionen men nu kan vi se en trend mot att även övrig 

verksamhet förbättras.  
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1.2 Problemdiskussion 
 

Frågor kring kvalitetsarbete kan studeras från många olika utgångspunkter, 

i olika samanhang och under skiftande omständigheter. Dagens företag 

lägger idag mycket tid på kartläggning av processer. Omfattningen och 

detaljrikedomen blir ofta stor, liksom kostnaden. Vad företagen egentligen 

gör är att katalogisera och föreviga sina gamla traditioner. Vill företaget 

samtidigt skapa en dynamisk och kreativ processutveckling måste de 

avhålla sig från att detaljstyra aktiviteter. Om företaget lyckas koncentrera 

processen i tid och rum så ökar medarbetarnas förmåga att engagera sig. 

Processen blir tydlig och överblickbar. (Bergqvist & Eide, 1999) 

 

Det är viktigt att företaget inte ser personalen som en kostnad utan som sin 

viktigaste tillgång. Grunden för ett företags framgång är dess personals 

kompetens. Känner de anställda att de behärskar sin arbetsuppgift, 

samtidigt som ledningen uppmuntrar vidareutveckling, stiger 

prestationskurvan brant uppåt och kvaliteten förbättras. (Nordkvist, 1994) 

 

Wahlberg (2002) menar att ett målmedvetet arbete med kvalitetsutveckling 

ger höjd produktivitet, nöjdare kunder, bättre lönsamhet och ökad 

arbetstillfredsställelse hos alla medarbetare. Vidare menar Coburn (1978) 

att graden av kontroll som den anställde har över sina arbetsuppgifter är 

positivt relaterad till arbetstillfredsställelse.  

 

Formalisering inbegriper den utsträckning i vilken uttalade regler, 

föreskrifter, procedurer och policy styr verksamheten i organisationen. 

Formalisering tenderar att minska det antal misstag som de anställda begår 

när de utför sina arbetsuppgifter, men den ökar också den känsla av 

kontroll som ledningen tycker sig ha över personalen. Dessa betingelser 
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medför en upplevelse av opersonlighet som ofta förknippas med 

formaliserade organisationer. (Hatch, 2000) 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att dels undersöka fallföretagens mognadsnivå 

enligt CMMI skalan, dels undersöka hur kvalitetsarbete påverkar 

personalen i avseende på stress och konflikter. För att kunna svara på hur 

kvalitetsarbete påverkar personalen i avseende på stress och konflikter 

kommer vi att undersöka fallföretagens kvalitetsarbete genom att använda 

oss av CMMI skalan. Nedan i figur 1 visar vi grafiskt de samband som 

ligger till grund för uppsatsens frågeställningar. 

Kvalitetsarbete 
 
Genom 
exempelvis: 

• ISO 9000 
• SixSigma 

CMMI 
mognadsnivå 

Hur påverkas 
personalen i 
avseende på: 
 

• Stress 
• Konflikter 

FIGUR 1: MODELL ÖVER DE SAMBAND SOM 
LIGGER TILL GRUND FÖR UPPSATSENS 
FRÅGESTÄLLNINGAR. 

Källa: Egen bearbetning 
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1.4 Frågeställningar 
 

Våra frågeställningar blir således: 

 

• Vilken mognadsnivå har fallföretagen enligt CMMI skalan? 

• Vilken påverkan har kvalitetsarbete på personalen i avseende på stress 

och konflikter? 

 

1.5 Avgränsningar 
 

Denna uppsats behandlar dels frågan om vilken mognadsnivå fallföretagen 

har enligt CMMI skalan dels vilken påverkan kvalitetsarbete har på 

personalen i avseende på stress och konflikter. Vi har valt att avgränsa 

studien till personal i kontorsmiljö, då det är ett outforskat område. 

Personalens arbetsuppgifter kan vara av olika karaktär, från enklare och 

monotona uppgifter till komplexa uppgifter som kräver eftergymnasial 

utbildning. Vi avser i enlighet med Engblom (1997) att arbetsprocesser är 

den del av arbetet som är av repetitiv karaktär. Ett projekt består, till 

skillnad från en process, av ett antal tillfälligt förekommande 

sammanbakade aktiviteter med ett visst mål.   

 

Vidare har vi valt att bedöma fallföretagens mognadsnivå genom att 

gradera dem enligt CMMI skalan. Vi har valt att arbeta med CMMI då det 

är en skala för att bedöma ett företags mognadsnivå. Vid bedömning av ett 

företags mognadsnivå med hjälp av CMMI skalan är det av mindre 

betydelse hur eller enligt vilken metod det eventuella kvalitetsarbetet har 

bedrivits. För vidare beskrivning av CMMI, se kapitel 3.4.4, CMMI. 
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Vi har valt att ha med tre stycken fallföretag i denna studie. Våra 

fallföretag valdes med bakgrund av att vi ville ha ett tillverkningsföretag 

med lång erfarenhet av kvalitetsarbete, ett tillverkningsföretag med liten 

eller ingen erfarenhet av kvalitetsarbete och ett företag utan egen 

tillverkning. Vi ville även ha större företag då mindre företag enligt 

Herrman (1995) i regel varken har behov eller förutsättningar att bygga upp 

stora och komplicerade system för styrning av verksamheten. Utifrån de 

ovanstående kriterierna valde vi företagen Bombardier Transportation i 

Västerås, Vitamex och Stadium i Norrköping. Bombardier Transportation 

är ett företag med egen tillverkning och som har en lång erfarenhet av 

kvalitetsarbete. Vitamex är också ett företag med egen tillverkning men 

med liten erfarenhet av kvalitetsarbete. Stadium är däremot ett företag utan 

egen tillverkning men med en liten erfarenhet av kvalitetsarbete. För vidare 

företagsbeskrivningar se kapitel 4, Empiri. 

 

Då vi analyserar hur kvalitetsarbete påverkar personalen har vi valt att 

avgränsa oss till aspekterna stress och konflikter. Vi har valt denna fokus 

eftersom kvalitetsarbete och variablerna stress och konflikter oftast 

studeras var för sig. Vår tolkning av variablerna stress och konflikter 

överrensstämmer med Karasek och Theorell (1990) tolkning, vilken 

innebär att stress och konflikter har en stor inverkan på personalens 

arbetssituation.  

 

1.6 Målgrupp 
 

Uppsatsen är skriven med avsikten att uppfylla de formella krav som ställs 

på en magisteruppsats i ekonomi. Vår förhoppning är att denna uppsats 

skall kunna ge intressenter från såväl den akademiska världen som 

näringslivet en kännedom om hur kvalitetsarbete påverkar personalen i 
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avseende på stress och konflikter. Framtida intressenter kan även vara 

studenter som ämnar göra ytterliggare studier inom området. Vidare kan 

uppsatsen ses som ett debattinlägg angående det kvalitetsarbete som pågår i 

svenska företag.  

 

1.7 Disposition av studien 
 

Figur 2 beskriver dispositionen av uppsatsen. Uppsatsen inleds med ett 

kapitel innehållande bakgrunden till studien, problemdiskussion, syftet med 

studien, specificering av frågeställningarna, vilka avgränsningar som vi har 

valt att göra och vilken målgrupp studien vänder sig till. Metodkapitlet 

behandlar vårt tillvägagångssätt under studiens gång samt vårt 

vetenskapsteoretiska ställningstagande. I referensramen redogörs för de 

valda teorierna, vilka ska ge en förståelse för den kommande analysen. I 

empirikapitlet beskrivs den empiri som samlats in från våra fallföretag 

genom intervjuer. Den streckade pilen i figur 2 symboliserar att 

referensramen påverkar empirin trots att vår avsikt är att ha ett så neutralt 

förhållningssätt som möjligt. Empirin analyseras med hjälp av teorier från 

referensramen i kapitlet analys. Uppsatsen avslutas med slutsatser och 

rekommendationer.  
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2. Metod 

4. Empiri 3. Referensram 

5. Analys 

6. Slutsatser och Rekommendationer 

1. Inledning 

FIGUR 2: DISPOSITION ÖVER UPPSATSEN.  
Källa: Egen bearbetning 
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2. METOD 
 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för de metoder som vi har använt 

oss av för att inhämta kunskap kring vilken påverkan kvalitetsarbete har på 

personalen i avseende på stress och konflikter. Kapitlet syftar till att 

medvetandegöra uppsatsens utgångspunkter för att läsaren skall förstå hur 

vi kommit fram till vår tolkning och analys. De vetenskapliga 

förutsättningarna som råder för vår studie tillsammans med vår metod i 

form av vägval anser vi vara nödvändiga ingredienser för att uppnå våra 

vetenskapliga mål.     

 

2.1 Verklighetssyn 
 

För att kunna förstå en forskares uttalanden och tolkningar av resultatet är 

det betydelsefullt att kunna förstå dennes syn på verkligheten skriver 

Arbnor och Bjerke (1994). Att människan handlar efter tidigare 

erfarenheter och sin förförståelse menar Sandberg (1999) beror på att 

människans uppfattningar om verkligheten är socialt konstruerade.  

 

Det är forskarens tidigare uppfattning om en verklighet som kommer att 

styra forskaren i såväl ämnesval som i angreppssätt och tolkningar. Det är 

viktigt enligt Arbnor och Bjerke (1994) att vara medveten om att vad som 

ses alltid är beroende av vem som betraktar objektet. 

 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) anser att verkligheten är något 

objektivt som kan studeras oberoende av oss människor. Denna syn på 

verkligheten överrensstämmer inte med vår syn på verkligheten. Vi är av 

den uppfattningen liksom Patel och Tebelius (1987) att människors 
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subjektiva uppfattning om verkligheten präglar oss och vårt sätt att agera 

och tolka.  

 

2.2 Vetenskapssyn 
 

Vetenskapens uppgift kan enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) 

förväntas vara att ge forskaren kunskap, vilken sedermera genererar 

vetande om verkligheten. Dock kvarstår frågan om hur kunskap ska kunna 

bevisas vara vetenskaplig. Förevarande fråga har de lärda sedan antikens 

Grekland, med Sokrates, Platon och Aristoteles i spetsen, tvistat om.  

 

För att kunna studera verkligheten måste den enligt Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2001) förenklas med hjälp av modeller och teorier.  

Den värld vi lever i är komplex och mångfasetterad till den grad att den 

omöjligt kan överblickas och förstås i alla aspekter vid samma tillfälle.  

 

I denna uppsats kommer vi att använda oss av redskap såsom teorier och 

modeller som ett stöd. Dessa redskap behövs för att göra det möjligt för oss 

att förstå och förenkla den komplexa värld som vi studerar. De 

företagsekonomiska teorier och modeller som vi använder oss av är vad 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) menar våra paradigm. Vi är 

medvetna om att de teorier och modeller som vi använder är paradigm av 

sin tid och kan på så sett inte betraktas som absoluta för alltid.   

 

2.2.1 Hermeneutik och Positivism 
 

De två dominerande forskningstraditionerna inom samhällsvetenskapen är 

enligt Lundahl och Skärvad (1999) hermeneutik och positivism. 

Hermeneutiken är en sammanfattande benämning på ett alternativt 
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forskningsideal med rötterna i humanistisk vetenskapstradition. 

Positivismen har däremot sin vetenskapsteoretiska utgångspunkt i det 

naturvetenskapliga forskningsidealet.  
 

Lundahl och Skärvad (1999) skriver att hermeneutiken är en 

vetenskapsteori där forskaren vill förstå mänskliga handlingar utifrån dess 

sociala förhållanden. Den hermeneutiska läran menar att samhället är något 

som individerna definierar. För att kunna förstå människor måste den som 

studerar utgå från människornas egna definitioner av situationen och 

försöka uppfatta hur de själva uppfattar sin verklighet. För att förstå 

objektet utifrån dess kultur och värderingar måste forskaren enligt Lundahl 

och Skärvad (1999) ta ett steg tillbaka från sin verklighet för att gå in i 

någon annans. Inom hermeneutiken är den förförståelse forskaren bär med 

sig viktig.  

 

Det finns enligt Gilje och Grimen (1992) en grundtanke inom 

hermeneutiken som menar att vi alltid förstår något mot bakgrund av vissa 

förutsättningar. Människan möter aldrig världen förutsättningslöst. De 

förutsättningar som vi har bestämmer vad som är förståeligt och vad som är 

oförståeligt. Sådana förutsättningar kallar Gilje och Grimen (1992) för för-

förståelse. 

 

Månson (2000) pekar också på vikten av någon form av förförståelse. Inom 

hermeneutiken har det framställts några tumregler på hur en tolkning går 

till. Det har, efter studier av hur tolkningsprocessen faktiskt går till, kunnat 

visas att en tolkning alltid grundar sig på någon form av förförståelse av 

objektet. Detta kallas den hermeneutiska spiralen som skall ge upphov till 

djupare förståelse och därmed ny kunskap. Utgångspunkten i den 

hermeneutiska spiralen är att forskaren närmar sig sitt forskningsobjekt 
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utifrån sin förförståelse. Förförståelsen består av de tankar, intryck och 

känslor samt den kunskap forskaren har. Detta betraktas som en tillgång 

snarare än ett hinder för att förstå forskningsobjektet.  

 

Månson (2000) liknar detta med att lägga ett pussel. Han menar att först 

finns det en mängd isolerade bitar ur vilket det skall tolkas färger och 

former. När sedan hela pusslets mönster börjar framträda tolkas bitarna 

utifrån deras tänkta plats i helheten. På motsvarande sätt kan enligt Månson 

(2000) en bra tolkning av något vara den tolkning som bäst kan foga 

samman många enskilda detaljer till en förståelig helhet. Oftast finns det 

fler än en tolkning av ett samhällsfenomen och då bör rimligen den 

tolkning som sammanfogar flest element till den djupaste förståelsen gälla. 

 

Andersson (1982) skriver att företrädare för den hermeneutiska 

vetenskapsfilosofin inte tror att objektivitet kan förekomma i 

samhällsvetenskaplig forskning då de menar att individer har svårigheter att 

åsidosätta de erfarenheter och värderingar som de bär på. Således är det 

viktigt att forskare är medvetna om detta och tar hänsyn till det under 

arbetets gång. 

 

Positivismens förhållningssätt baseras på de grundtankar som ligger bakom 

naturvetenskapliga experiment och målet är enligt Kvale (1997) främst att 

kontrollera och förutsäga mänskligt beteende i olika situationer. För att ett 

resultat skall kunna betraktas som vetenskapligt bör allt inflytande från 

omgivningen som kan komma att påverka forskningens riktlinje minimeras.  

   

Lundahl och Skärvad (1999) menar att inom den positivistiska traditionen 

är det viktigt att vetenskapliga utsagor beskriver samband mellan olika 

observerbara eller mätbara företeelser i verkligheten. Bara det som går att 
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iakttaga är och bör vara objektet för vetenskapen. Detta innebär enligt 

Holme och Solvang (1997) att positivisterna menar att det finns en objektiv 

verklighet och att forskaren kan ställa sig utanför den och observera 

företeelsen, vilket får till följd att forskaren kan ställa sig ovanför sina egna 

värdepremisser.  

 

Ovanstående beskrivelse av hermeneutiken och positivismen avser att bidra 

till en klarare förståelse för hur olika vetenskapliga ansatser kan se ut. 

Utifrån detta har vi kunnat ta ställning till var vi står.  

 

Vi anser att en forskare vid ett tillfälle kan inta ett mer positivistiskt 

förhållningssätt och i en annan situation anta en mer hermeneutisk hållning. 

Vi menar att de båda ansatserna inte behöver vara varandras motpoler utan 

kan komplettera varandra. Vi anser att vår studie tar sin utgångspunkt inom 

hermeneutiken men att den har vissa inslag av positivismen. Att helt isolera 

sig från omgivningens inflytande och påverkan tror vi är omöjligt. Vidare 

är vi av den uppfattningen att det är svårt att bortse från de värderingar och 

preferenser som finns med vid studiens start, vilket tyder på ett 

hermeneutiskt tankesätt.  

 

Med tanke på att vår verklighetsuppfattning och vårt hermeneutiska synsätt 

har vi valt att använda oss av intervjuer.  Detta för att intervjuer ofta 

baseras på en dialog mellan individer vilka strakt präglas av bland annat 

forskarens värderingar. Vi strävar dock efter att vara sakliga och att 

återspegla våra reflektioner gällande fallföretagens mognadsnivå enligt 

CMMI skalan och hur kvalitetsarbete påverkar personalen i avseende på 

stress och konflikter på ett objektivt sätt, vilket kan tyda på ett positivistiskt 

förhållningssätt. 
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Vidare är det viktigt att vi i vårt granskande och tolkande av den insamlade 

empirin försöker att återspegla respondenternas åsikter och värderingar. 

Detta för att få den korrekta förståelsen av empirins innebörd. Genom att 

vara medvetna om detta hoppas vi kunna minska problem som kan uppstå i 

samband med detta. Då vi är medvetna om vikten att ta tidigare 

erfarenheter och värderingar i beaktande och att vi försöker att åsidosätta 

de erfarenheter och värderingar vi bär med oss från att påverka studiens 

resultat kan denna uppsats förhållningssätt ses som en blandning mellan 

hermeneutik och positivism.  

 

2.2.2 Induktion och Deduktion 
 

För att kunna förklara valet av forskningsansats som berör uppfattningarna 

om relationerna mellan teori och empiri menar Eriksson och Wiedersheim-

Paul (2001) att de flesta forskarna utgår främst från de två väletablerade 

ansatserna induktion och deduktion. Det finns även en tredje ansats som 

kan beaktas, nämligen abduktion som är en kombination av de två ovan 

nämnda förklaringsmodellerna.  

 

Induktion innebär enligt Lundahl och Skärvad (1999) att forskaren utgår 

ifrån empirisk insamlad data för att försöka dra logiska slutsatser och på så 

sätt utveckla en teori för att försöka förklara ett fenomen. 

Forskningsobjektet studeras och analyseras alltså utan någon teoretisk 

förankring. Teorin skapas i efterhand genom analysering av den insamlade 

empirin.  

 

Vidare menar Lundahl och Skärvad (1999) att deduktion innebär att 

forskaren utgår från befintliga teorier och ansatser för att försöka härleda 

hypoteser som sedan prövas i det aktuella fallet. Den befintliga teorin talar 
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om vilken typ av empiri som skall samlas in och hur den sedan skall tolkas. 

Den induktivametoden är mer av förklarande karaktär medan den deduktiva 

metoden tenderar att fastslå faktum utan att ta hänsyn till den 

underliggande orsaken. 

 

Slutsatsen av detta blir att den induktiva metoden kan bli för empirisk och 

att den deduktiva metoden tenderar att vara mer teoretisk vilket kan leda till 

svårigheter att applicera på fall i praktiken. I indelningen av detta avsnitt 

nämndes ytterliggare en ansats, abduktion, som förmodligen är den 

vanligast förekommande ansatsen i praktiken. Den utgår, såsom induktion, 

från empirisk fakta men samtidigt också från teorier. Detta resulterar i att 

den empiriskt insamlade fakta analyseras utifrån eller med hjälp av 

teoretiska modeller. Abduktion innefattar, likt de två tidigare, en förklaring 

men även en förståelse för ett fenomen. Genom att det hela tiden växlas 

mellan den teori och empiri som uppsatsen består av för att nå studiens 

resultat kan slutsatsen dras att de anses vara lika viktiga för den abduktiva 

metoden. 

 

Denna uppsats har inslag av både induktion och deduktion vilket resulterar 

i en abduktivt forskningsansats. Det deduktiva inslaget beror på den 

förförståelse om ämnet som vi fick då vi arbetade med den litteratur som 

bildade vår referensram. Således kan uppsatsen sägas utgå från befintliga 

teorier där uppsatsens problemformulering troligtvis är färgad av redan 

gjord forskning. Vidare kommer det induktiva inslaget av att vi inhämtat 

fakta från ”verkligheten” som vi senare analyserat för att kunna dra 

slutsatser. 
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2.3 Kvalitativa och Kvantitativa studier 
 

Lundahl och Skärvad (1999) skriver att det finns olika metoder att använda 

när samhället ska studeras. Den kvalitativa metoden är såväl som den 

kvantitativa metoden ett arbetsredskap och dessa har olika egenskaper. Vi 

kommer nu att beskriva de två metoderna för att sedan redogöra för vilken 

metod vi valt att arbeta utifrån.  

 

2.3.1 Kvalitativ metod 
 

Den kvalitativa metoden innebär enligt Lundahl och Skärvad (1999) att 

forskaren intar en jag-du-relation, vilket innebär att forskaren är närvarande 

och är en del av det han eller hon studerar. Resultatet påverkas utifrån 

forskarens sätt att tolka. Lundahl och Skärvad (1999) menar vidare att en 

kvalitativ undersökning kännetecknas av att forskaren försöker analysera 

och förstå beteendet hos enskilda människor och grupper med 

utgångspunkt från dem som studeras. Forskarens uppgift är att få en 

förståelse för hur människan upplever sig själv, sin tillvaro, sin omgivning 

och över huvudtaget det sammanhang i vilket de ingår. Forskaren är 

således intresserad av hur världen uppfattas genom att studera hur 

människorna i den tolkar den.  

 

2.3.2 Kvantitativ metod 
 

Kvantitativa undersökningar vill förklara eller beskriva något genom att 

mäta en viss företeelse och presentera resultatet i sifferform. 

Förutsättningen för att en helt kvantitativ undersökning ska kunna 

genomföras är enligt Lundahl och Skärvad (1999) att alla ingående data 

måste vara mätbara. Holme och Solvang (1997) menar att forskaren vill 

hitta kopplingar mellan olika företeelser och även studera kausala samband. 
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De kvantitativa data som uppmätts i studien kan användas för att kunna 

göra generaliseringar.  

 

2.3.3 Undersökningsdesign 
 

I valet av vilken metod vi ska använda oss av har vi utgått från vårt syfte 

och våra frågeställningar. Vi har valt att använda oss av en kvalitativ 

utgångspunkt då vi anser att personliga intervjuer med större fördel kan 

fånga hur intervjupersonerna påverkas av kvalitetsarbete. Nackdelen med 

användning av kvalitativa metoder är att de generellt innebär 

trovärdighetsproblem. Lundahl och Skärvad (1999) menar att intervjuer, 

som ofta ligger till grund för kvalitativa studier, helt saknar vetenskaplig 

relevans då den endast beskriver ett enskilt fall. Vi är dock av den åsikten 

att det går att skapa såväl trovärdighet, allmängiltighet som användbarhet 

för kvalitativa studier och har vidtagit ett antal åtgärder för att förbättra 

detta.  

 

2.4 Trovärdighet, allmängiltighet och användbarhet 
 

Trovärdighet, allmängiltighet samt användbarhet är som vi tidigare skrev 

av stort intresse att diskutera för vår uppsats. Eftersom metodvalet delvis 

styrs av allmängiltigheten som vidare påverkar trovärdigheten.  

 

2.4.1 Trovärdighet 
 

Trovärdighet, i kvantitativa sammanhang kallat reliabilitet, anger enligt 

Ejvegård (1993) tillförlitligheten hos och användbarheten av ett 

mätinstrument och av måttenheten. Eftersom forskaren ofta själv 

konstruerar mätinstrumentet föreligger risken att mätinstrumentets 

pålitlighet blir låg. Då en undersökning skall uppnå en hög trovärdighet 
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menar Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) att olika oberoende 

undersökningar av ett och samma fenomen ska ge samma eller 

ungefärligen samma resultat.  

 

Enligt Eneroth (1984) har inte den kvalitativa metoden några mätproblem 

eftersom den inte har för avsikt att mäta kvantiteten av en viss kvalitet, utan 

tvärt om att upptäcka en eller flera kvaliteter. Eneroth (1984) menar att det 

till och med kan vara en fördel om kvalitativa studier har låg trovärdighet 

eftersom metoden då avslöjar nya data vid upprepad användning, vilket 

leder fram till en utveckling av det slutliga begreppet. Eneroth (1984) 

menar vidare att exaktheten i den kvalitativa metoden begränsas till hur 

mycket matematik som kan användas vid bearbetningen av resultaten. 

 

Ett grundläggande problem som delvis är orsak till uppsatsen är just 

svårigheten att mäta kvalitet. För att kunna tillämpa en kvantitativ ansats på 

uppsatsen måste det finnas tydliga definitioner på vad kvalitet i olika 

miljöer och sammanhang är. Som vi beskriver i uppsatsens inledning är 

kvalitetsområdet betydligt mer utrett och utforskat inom produktion och 

tillverkning. Således är de flesta kvalitetsmått utvecklade för just 

produktion. Av den anledningen har vi valt en kvalitativ ansats där vi 

försöker få en vidare förståelse för hur kvalitetsarbete påverkar personalen i 

avseende på stress och konflikter. Vi tänker oss att denna uppsats, 

tillsammans med vidare forskning kommer att göra det möjligt att utreda 

fenomen inom kvalitetsarbete och dess påverkan på personal med en 

kvantitativ ansats. 
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2.4.2 Allmängiltighet 
 

Med allmängiltighet, även kallat validitet, avses enligt Ejvegård (1993) att 

forskare verkligen mäter det som avses att mäta. Allmängiltighet i en 

mätning kan definieras som frånvaro av systematiska mätfel. Enligt 

Lundahl och Skärvad (1999) görs en åtskillnad mellan inre validitet och 

yttre validitet. 

 

Undersökningens inre validitet påverkas enligt Lundahl och Skärvad 

(1999) av hur väl mätinstrumentet, till exempel ett intervjuunderlag, mäter 

vad det avser att mäta. Den yttre validiteten avser hur väl mätinstrumentet 

fungerar i praktiken. En undersökning kan således ha en hög inre validitet 

men en låg yttre, vilket betyder att undersökningen var bra i teorin men inte 

i praktiken. Validitetsprövningar är svårare än reliabilitetsprövningar. De 

kan endast ske då det finns något annat mått på det som mäts att jämföra 

med, det vill säga ett facit. Om det redan finns ett facit är undersökningen 

onödig. 

 

För att vi skall kunna ge ett så pålitligt svar på uppsatsens frågeställningar 

har vi lagt ner stor möda på utformningen av de intervjufrågor som vi har 

ställt till våra respondenter. Ur ett positivistiskt synsätt kan kritik riktas mot 

den hermeneutiska ansatsen som ligger tillgrund för uppsatsens empiridel. 

För att så långt som det är möjligt att reducera de subjektiva inslagen i vår 

undersökning har vi använt oss av semistandardiserade intervjuer, vilket 

innebär att det finns möjlighet att ställa följdfrågor.   
 

2.4.3 Användbarhet 
 

Om en undersökning skall vara användbar så är det bra om den har en hög 

användbarhet, i kvantitativa sammanhang kallat generaliserbarhet. Enligt 
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Lundahl och Skärvad (1999) är det viktigt att skilja mellan statistisk 

generaliserbarhet och analytisk generaliserbarhet. Resultat från en 

fallstudie kan inte i enlighet med statistiska metoder generaliseras för att 

gälla för en hel population. Resultatet av en kvalitativ fallstudie kan 

däremot användas för att se mönster och skapa teorier som sedan kan 

tillämpas på flera fall. Då vår uppsats är av kvalitativ karaktär menar vi i 

enlighet med Starrin och Svensson (1996) att de resultat som vi kommer 

fram till även kan användas för att förstå fenomen och mönster i andra 

företag än de som deltagit i vår undersökning.  
 
 

2.5 Tillvägagångssätt 
 

Uppsatsarbetet inleddes med flera diskussioner kring hur syftet och 

frågeställningarna skulle utformas. För att initialt skapa en djupare 

förståelse för innebörden av hur kvalitetsarbete påverkar personalen i 

avseende på stress och konflikter studerade vi litteratur som berör detta 

område. Litteraturen omfattade böcker och aktuella artiklar.  

 

Urvalet av respondenter gjordes genom att vi skickade vårt 

intervjuunderlag samt en kort beskrivning av syftet med intervjuerna till en 

kontaktperson på respektive fallföretag. Var på kontaktpersonerna bokade 

in intervjuer med inledningsvis fem personer per företag. Antalet intervjuer 

var således inte bestämt på förhand. Efter att vi genomfört 15 intervjuer, 

fem intervjuer per fallföretag, hade vi möjligheten att göra ytterliggare 

intervjuer. Vi gjorde då bedömningen att ytterligare intervjuer inte skulle 

tillföra något nytt till undersökningen.  
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2.5.1 Datainsamling 

 
Vi har i vår studie använt och bearbetat dels primärdata, dels sekundärdata. 

Primärdata är enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) datamaterial 

som undersökaren själv samlat in för ett bestämt ändamål. Att samla in 

primärdata kan enligt Arbnor och Bjerke (1994) ske genom direkt 

observation, intervju eller experiment. Sekundärdata karaktäriseras av att 

den är insamlad för andra ändamål än just det specifika problem som skall 

studeras av undersökaren.  

 

Vår primärdata utgörs av det material som vi fått fram under de intervjuer 

vi genomfört på vårt fallföretag. Vi kommer att redogöra för de 

intervjumetoder som vi har använt oss av under kapitlet 2.5.2.  

 

Sekundärdata har framförallt används i två delar av uppsatsarbetet. Dels 

inledningsvis, för att skapa en förståelse av problemområdet, och dels för 

att generera vår referensram. Vår sekundärdata utgörs av den, för studien, 

relevanta informationen som vi inhämtat ur redan befintliga data, såsom 

tidningsartiklar och böcker. Det sekundära materialet, i form av litteratur 

och tidningsartiklar, har främst inhämtats från Linköpings 

Universitetsbibliotek. Övrigt sekundärt material har inhämtats från Internet 

samt från fallföretagens intranät. Vid val av sekundärt material har vi läst 

och jämfört litteratur från olika källor och försökt använda oss av de 

referenser som kan anses vara framträdande inom respektive område.  
 

Vi har valt att använda oss av både forskningslitteratur och litteratur 

skriven av konsulter (se kapitel 2.6, metodkritik, för vidare kommentar) då 

vi anser att den kan tillföra olika perspektiv på vilken påverkan 

kvalitetsarbete har på personalen i avseende på stress och konflikter. Vi 

hoppas att denna blandning av litteratur ska bredda det teoretiska 
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perspektivet för att ge läsaren en så bra beskrivning av området som 

möjligt. 

 

2.5.2 Intervjuer 
 

Den kvalitativa forskningsintervjun kan enligt Carlsson (1991) beskrivas 

som ostrukturerad och flexibel och påminner relativt mycket om ett vanligt, 

vardagligt samtal mellan två personer. Vi förberedde oss inför intervjuerna 

genom att prova intervjufrågorna på några oberoende personer. För att på 

så sätt få en indikation på om frågorna uppfattas på det sätt vi har tänkt oss. 

 

Inför intervjuerna hade vi på förhand sammanställt ett intervjuunderlag 

bestående frågeformuleringar med möjlighet att ställa följdfrågor till 

respondenterna. Intervjuerna var således av semistrukturerad karaktär. Vid 

samtliga intervjuer användes samma intervjuunderlag, se Bilaga 1. 

Intervjuunderlaget bestod av en inledning samt två delar som berör olika 

områden av våra frågeställningar. Del 1 består av frågor som försöker ge 

svar på hur respondenten upplever sin arbetssituation. Del 2 består av 

frågor som avser att fastställa fallföretagens mognadsnivå enligt CMMI 

skalan. Frågorna i del 2 bestod av material för att kunna fastställa ett 

företags mognadsnivå från nivå 1 till nivå 5. Ingen av intervjuerna krävde 

att vi använde oss av frågor för att fastställa mognadsnivå 3, 4 eller 5. Vi 

har valt att inte redovisa frågorna rörande mognadsnivå 3 till 5 i Bilaga 1 

eftersom vi inte använde oss av dessa. 

 

Under intervjuerna var vi båda närvarande för att minska risken för 

entydiga tolkningar av de svar som gavs. En av oss förde intervjun medan 

den andra antecknade. Vi använde oss dessutom av bandspelare vid 

intervjutillfällena för att ytterligare öka validiteten. Efter respektive intervju 

återgav vi intervjun genom de anteckningar som tagits fram för att på så 
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sätt kunna reda ut eventuella oklarheter och misstolkningar medan 

respondenten fortfarande var närvarande.  

 

2.6 Metodkritik 
 

Holme och Solvang (1997) menar att kritik mot kvalitativa ansatser oftast 

grundas på att operationaliseringen av datainsamlingen baseras på 

subjektiva bedömningar. Vi är medvetna om detta men anser ändå att vår 

kunskap, tolkning och analys av respondenternas svar skapar en mer 

insiktsfull och djup syn på de verkliga förhållandena än vad en kvantitativ 

studie skulle göra. 

 

Lekvall och Wahlbin (1993) tar upp ett förekommande subjektivt inslag vid 

intervjuer. Det är den så kallade intervjuareffekten som påverkar resultatet 

och tillförlitligheten till det insamlade materialet. Intervjuareffekten 

innebär bland annat att intervjuaren kan ställa ledande frågor, att 

respondenten missuppfattar frågan, att svaren tolkas felaktigt eller att 

respondenten sänder ut verbala eller kroppsliga signaler som kan inverka 

på resultatet. Ytterligare mätfel kan uppkomma då den intervjuade är 

osäker på svaren eller ovillig att svara korrekt på frågorna. Ovilligheten kan 

i sin tur bero på trötthet, stress eller ointresse för ämnet. Lekvall och 

Wahlbin (1993) menar vidare att låg reliabilitet kan bland annat orsakas av 

skillnader i föränderliga egenskaper hos individen som kan påverka 

resultatet, till exempel hälsa, trötthet, motivation eller stress eller 

variationer i sättet att fråga, till exempel mellan olika intervjuare. 

 

Vi är medvetna om intervjuareffekten och har försökt att minska den och 

andra mätfel genom att utforma enkla intervjufrågor. Vi har testat frågorna 

på personer som är oberoende av studien i syfte att förbättra 
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frågeunderlaget, skapa en bekväm och förtroendeingivande 

intervjusituation. Vidare har vi återgivit respondentens svar vid intervjuns 

slut för att få våra svarstolkningar bekräftade eller korrigerade.  

 

Vidare är vi medvetna om de fel som kan uppstå vid bearbetning av 

materialet. Användandet av olämpliga metoder kan resultera i tolknings, 

analys och hanteringsfel. I de fall då vi upplevt oklarheter i den insamlade 

informationen har vi återkontaktat respondenten eller sök klarhet via andra 

källor. Genom att använda oss av bandspelare, ögon, öron, att anteckna och 

att renskriva intervjuerna anser vi att vi har försökt att minimera riskerna 

för bearbetningsfel. 

 

Vi är också införstådda med de problem som kan uppkomma då företagen 

försöker styra uppdraget och inkräktar på undersökarnas självständighet. 

De företag som vi har varit i kontakt med för denna studie gav alla ett 

samarbetsvilligt och trevligt intryck. Vi fick de intervjuer och det material 

som vi efterfrågade. Vi är dock medvetna om att internt material och 

intervjuer kan innehålla partiska inslag och spegla vad företaget vill visa, 

mer än att visa hur det verkligen är. Vårt helhetsintryck är att de anställda 

på fallföretagen på ett öppet sätt delade med sig av sina tankar och 

erfarenheter.  

 

Eventuell kritik kan riktas mot att vi endast använt oss av tre fallföretag i 

denna kvalitativa studie och att detta hämmar generaliserbarheten. Vi 

menar dock att alla företag är unika och att vi ger varje företag möjligheten 

att själva avgöra huruvida resultatet kan appliceras på dem eller inte. 

 

Angående källkritik är vi medvetna om att vissa källor kan betraktas som 

gamla, men vi anser ändå att de är aktuella för vår studie. Vi har även 
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använt oss av material som inte varit skrivna av forskare eller professorer. 

Detta eftersom en stor del av den litteratur som finns inom ämnet 

kvalitetsarbete är skriven av konsulter med ett kommersiellt syfte. Vi är 

medvetna om detta och har därför använt materialet endast då vi ansett det 

varit av värde för studien. 
 

 

 26  
 



Analys av kvalitetsarbete i kontorsmiljö 
– En studie om hur personalen påverkas av kvalitetsarbete 

 3. REFERENSRAM 
 

Detta kapitel avser att öka läsarens förståelse för ämnesområdet som 

uppsatsen behandlar. Kapitlet inleds med en presentation av 

referensramens delar. Därefter följer ett delkapitel som inte tillämpas 

aktivt i analyskapitlet, utan bereder läsaren för det andra, tredje och fjärde 

delkapitlena. Kapitlet ger även en bild av den utgångspunkt som vi har haft 

då vi närmat oss våra frågeställningar.   

 

3.1 Referensramens delar 
 

Som grund för vår forskning och slutprodukten, denna uppsats, har vi 

studerat litteratur som på olika sätt berör hur kvalitetsarbete påverka 

personalen i avseende på stress och konflikter. Den litteratur som vi har läst 

utgör till stor del den teoretiska referensram som ligger till grund för vår 

analys och de slutsatser som vi kommit fram till. Vi har delat in den 

litteratur som vi har läst i fyra olika grupper. Dessa grupper är: 

 

1. Allmänt om standardisering 

2. Produktivitet genom kvalitetsarbete  

3. Kvalitetsmetoder 

4. Organisation 

 

I den första gruppen, allmänt om standardisering, återfinns litteratur som 

berör fördelar och nackdelar med olika former av standardisering. Avsnittet 

är tänkt att ge läsaren en allmän förståelse för grundidéerna till de 

kvalitetsmetoder som vi sedan beskriver i grupp 3. Innehållet i den första 

gruppen tillämpas inte aktivt i analyskapitlet, utan bereder läsaren för den 
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andra, tredje och fjärde gruppen. I den andra gruppen, hamnar litteratur 

som har ett produktivitetsförbättrings perspektiv på kvalitetsarbete. Vidare 

har vi valt att sortera litteratur om kvalitetsmetoder i den tredje gruppen. 

Här redogör vi för olika kvalitetsmetoder och filosofier. Den fjärde och 

avslutande gruppen, organisation, utgörs av teorier om organisatorisk 

struktur, kultur, stress och konflikter. Dessa teorier ligger till grund för de 

tolkningar som vi har gjort av respondenternas svar från del 1 av 

intervjuunderlaget. 

 

Under arbetet med referensramen har vi bildat oss en uppfattning om hur 

den befintliga forskningen ser ut samt hur den förhåller sig till företaget. Vi 

menar att den skillnad som vanligtvis görs mellan tjänsteproduktion och 

varuproduktion inte fyller någon funktion vid studier som undersöker 

företagets interna rutiner. Därför har vi använt oss av litteratur som 

beskriver de både tjänsteproduktion och varuproduktion.  
 

3.2 Allmänt om standarder 
 

Vad är en standard? Enligt ordboken Norstedts (1992) är det som är 

standardiserat liktydigt med något genomsnittligt, normaliserat och 

opersonligt. Standarder är associerade med både positiva och negativa 

konsekvenser. Vi vill gärna bo i hus eller lägenheter med en hög standard 

men vi tycker inte att det är lika attraktivt eller exklusivt att beställa ett 

standard meal på McDonalds (Brunsson & Jacobsson, 1998). 

 

En standard är enligt Brunsson och Jacobsson (1998) en slags regel som 

talar om för oss hur vi skall göra eller bete oss i vissa situationer. Regler är 

vanligtvis tänkta att gälla i flera situationer därför har regler också den 

egenskapen att de är likriktande. Regler kan motiveras av flera olika 
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anledningar, ibland är tanken bakom en regel att peka ut vad som är bäst 

för regelföljaren. Om personen tror på regeln sparar han eller hon 

tankemöda genom att denne inte själv behöver tänka ut vad som är bäst. En 

annan anledning till regler kan vara att det är bäst för andra att regelföljaren 

efterföljer regeln. En tredje anledning till regler kan vara att det blir bäst för 

samtliga om reglerna efterlevs. Här uppstår vinsterna i form av samordning 

och samarbetes vinster. 

 

Brunsson och Jacobsson (1998) förklarar standarder genom att beskriva tre 

typer av regler: direktiv, normer och standarder. De förklarar att direktiv är 

regler som är tvingande. För att se till att direktiven efterföljs är de oftast 

knutna till någon typ av sanktion. Den som utfärdar ett direktiv bör ha stor 

auktoritet eller makt. Direktiv är vanligtvis nedskrivna. Normer behöver, 

till skillnad från direktiv, inte vara nedskrivna. Normer har en mer osynlig 

karaktär och märks kanske inte förrän någon bryter mot dem. Exempelvis 

är det en norm att vi ställer oss sist i en kö, vanligtvis gör alla det trots att 

det inte finns någon lag som reglerar detta. Standarder är en blandning av 

direktiv och normer. En standard är precis som ett direktiv tydligt 

formulerat och det finns en upphovsman. Likheten med normen är att en 

standard är frivillig att följa och saknar sanktioner. Standarden kan sägas 

vara ett råd till andra om hur de kan göra. Om standarden efterföljs beror i 

slutändan på om mottagaren finner ett intresse av att följa råden. 

 

Det finns en lång rad av organisationer som kallar sig för 

standardiseringsorganisationer. I Sverige har vi Standardiseringen i Sverige 

(SIS) som grundades 1922. Enligt Brunsson och Jacobsson (1998) har de 

nationella standardiseringsorganisationerna fått en allt mindre betydelse i 

takt med att internationella standarder blivit viktigare. ISO som är 

förkortningen på International Organization for Standardization är av 
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många en känd standard, främst genom den serie av administrativa 

standarder som de har gett ut, se vidare beskrivning av ISO 9000 under 

kapitel 3.4.3, ISO 9000.   

 

3.2.1 Argument för standardisering 

 

Enligt Brunsson och Jacobsson (1998) brukar standardisering motiveras av 

fyra huvudsakliga skäl. Det första argumentet för att standardisera är att en 

standard fungerar som en effektiv informationsöverförare. Att en produkt 

är märkt med exempelvis ”Bra miljöval” säger mig som användare en hel 

del. Jag kan välja den produkten utan att behöva undersöka hur produkten 

har blivit tillverkad, jag kan ändå lita på att produkten uppfyller vissa krav. 

 

Ett annat argument är att standarder fungerar som en grund för samordning. 

Om jag köper en elektrisk apparat med Sverigestandard så vet jag att den 

passar i mitt vägguttag. Standarder innebär också förenkling, det blir färre 

varianter att välja mellan. Förenklingen gör också att det blir lättare att 

överblicka ett utbud, en köpare av exempelvis en DVD-spelare kan jämföra 

funktioner mellan olika DVD-spelare, vilket även det är omfattande, istället 

för att fundera över vilken anslutning som passar ihop med dennes TV. 

 

Slutligen kan en standard motiveras med att den utgör den bästa eller i alla 

fall en bra lösning på ett problem. Med det argumentet finns det ingen 

anledning till att frångå standarden. En följd av detta argument är även att 

standarden effektiviserar genom att tillverkare kan fokusera på att lösa 

tekniska problem. 

 30  
 



Analys av kvalitetsarbete i kontorsmiljö 
– En studie om hur personalen påverkas av kvalitetsarbete 

3.2.2 Argument mot standardisering 

 

En standard har en ofrånkomlig egenskap som är att den likriktar. På 

samma sätt som det finns en rad av fördelar med likriktning finns det också 

nackdelar. En alltför hög grad av standardisering medför att 

valmöjligheterna för både producenter och konsumenter blir reducerad. Att 

vi i Sverige har höga hus och lägenhetspriser kan till viss del bero på den 

höga standarden om var och hur byggföretagen får bygga. Utan standarder 

skulle vi kanske få se helt annorlunda bostadslösningar, både bra och 

dåliga. 

 

Vidare kan vi som varje dag drabbas av olika standarder ifrågasätta hur de 

har kommit till. Politiska ledare väljs i de flesta länder på ett demokratiskt 

sätt medan standarder sätts av privata organisationer eller stora 

multinationella koncerner. Detta begränsar både konsumenternas 

möjligheter att protestera mot en dålig standard och mindre företag att 

konkurrera med egna lösningar. Microsofts operativsystem Windows är i 

princip att betrakta som en standard som också fungerar som ett konkurrens 

hinder för andra operativsystemtillverkare. Brunsson och Jacobsson (1998) 

ställer frågan om det  inte vore rimligt att låta marknaden själv avgöra vilka 

produkter som är bäst och på det sättet forma standarder.  

 

3.3 Produktivitet genom kvalitetsarbete 
 

I kvalitets och rationaliserings sammanhang förekommer både begreppen 

effektivitet och produktivitet. Produktivitet betyder enligt Otter (1986) lite 

resurser per enhet eller ”att göra saken rätt”. Ax, Johansson och Kullvén 

(2002) definierar begreppet effektivitet som grad av måluppfyllelse eller 

”att göra rätt sak”.  

 31  
 



Analys av kvalitetsarbete i kontorsmiljö 
– En studie om hur personalen påverkas av kvalitetsarbete 

Det finns olika sätt att gå tillväga för att uppnå produktivitetsförbättringar. 

Helmrich (2001) belyser tre olika sätt, det första sättet är att köpa 

produktivitet. De två andra sätten, att skapa produktivitet och att säkerställa 

produktivitet sker genom att bedriva kvalitetsarbete. 

 

Att köpa produktivitet betyder att företaget investerar i nya maskiner, 

datorer eller annan utrustning och därigenom uppnår en högre 

produktivitet. Att köpa produktivitet kan vara ett effektivt sätt att uppnå 

stora förbättringar på produktiviteten. Nackdelen med denna metod är att 

det är en risk att företaget köper ny teknik utan att personalen eller 

företaget är anpassat för den nya tekniken. Konsekvenserna av detta är att 

produktiviteten inte alls ökar i den omfattning som det var tänkt. För att 

undvika riskerna med att köpa produktivitet bör företaget tidigt analysera 

vilka behov de har. Utifrån dessa behov skall företaget investera i ny 

teknik. Ett exempel som bekräftar detta resonemang är persondatorernas 

intåg på 1980-talet. Många företag investerade i denna nya teknik i hopp 

om att den skulle öka produktiviteten. Eftersom de flesta inte hade 

analyserat vilka behov de hade av ny teknik ersatte de endast manuella 

skrivmaskiner med datorer utan att förändra arbetssättet. Idag vet vi att en 

dator ger helt andra möjligheter än en skrivmaskin. Således krävs att 

företaget ser över hela sin organisation och förändrar förutsättningarna så 

att den nya tekniken kan utnyttjas fullt ut. 

 

Det andra sättet att förbättra produktiviteten är att genom kvalitetsarbete 

skapa produktivitet. Att skapa produktivitet innebär att företaget utvecklar 

sina befintliga processer. Förutsatt att företaget har definierat sina processer 

kan de använda sig av exempelvis kvalitetsmetoden Six Sigma för att 

analysera och förbättra. Denna lösning är enligt, bland annat Helmrich 

(2001) oerhört lönsam då investeringar oftast är begränsade till arbetstid 
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hos de personer som deltar i kvalitetsarbetet. Dessutom ger detta arbete en 

god grund för vidare produktivitetsinvesteringar i ny teknik. 

 

Det tredje och sista sättet att förbättra produktivitet genom kvalitetsarbete, 

är att säkerställa produktiviteten. Detta sätt innebär att de problem som 

orsakar störningar i den dagliga verksamheten åtgärdas. Genom att arbeta 

förebyggande är målet att eliminera ”brandsläckningsinsatser”. Här handlar 

det om att engagera medarbetarna och realisera de förbättrings idéer som de 

ofta har. Exempel på detta synsätt är den japanska Kaizen filosofin.  

 

3.4 Kvalitetsmetoder 
 

Nordkvist (1994) menar att ett kvalitetssystem omfattar alla aktiviteter i ett 

företag som påverkar företagets kvalitet på varor och tjänster samt sättet att 

arbeta. Genom att styra alla väsentliga delar av verksamheten minskas 

risken för felaktigheter i arbetet hos företagen. Fel resulterar i merkostnader 

i form av omarbete, administration och badwill. Kostnaderna för bristande 

kvalitet beräknas enligt Herrman (1995) uppgå till 15-20 procent av den 

totala årsomsättningen. Att bygga upp ett kvalitetssystem innebär oftast att 

verksamhetens rutiner och processer dokumenteras. Nya rutiner och 

instruktioner tas fram som tillsammans skall säkra kvaliteten på 

verksamheten och dess produkter. Nordkvist (1994) betonar vikten med att 

alla rutiner och processer dokumenteras eftersom nedskrivna rutiner är ett 

bättre stöd i det dagliga arbetet än muntliga.  

 

En process är tänkt att återupprepas. Därmed finns förutsättningar för att 

förbättra processen från gång till gång. Processer med långa cykeltider och 

som sällan upprepas är svårare att hantera än de som är mer återkommande. 

Reflektion i arbetsprocesser är enligt Bergquist och Eide (1999) något 
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viktigt men av någon obegriplig anledning både ovanligt och svårt. 

Problemet är att reflektioner ses som något fristående från själva jobbet. 

Uppföljning läggs in som en fristående avslutande aktivitet i 

projektplanerna. Denna aktivitet är som gjord för att hoppas över eftersom 

den bara tycks ta onödig tid. De anställda inser inte värdet och ser inte 

lärande som en naturlig och integrerad del av processen. Enligt Bergquist 

och Eide (1999) kan processförbättringsarbete i ett företag jämföras med att 

ett fotbollslag spelar matchen enligt spelsystemet. För att prestera bättre 

resultat måste fotbollslaget arbeta med spelsystemet, det vill säga förbättra 

processen.  

 

Bergquist och Eide (1999) menar att tänkandet traditionellt har varit 

reserverat för cheferna. Medarbetarna skulle handla, utföra processerna 

enligt chefens tanke. Vidare skriver de att ett modernt ledarskap innebär ett 

mer reflekterande ledarskap där ledarens roll är att anvisa lärandets 

inriktning och att se till att reflektion och förbättring sker. 

 

Vi kommer här nedan att redogöra för ett urval av olika kvalitetsmetoder 

och filosofier som förekommer på Svenska företag. Gemensamt för de 

metoder som vi beskriver är att användandet ger upphov till en ökad 

struktur av och kontroll över arbetet.  

 

3.4.1 Just in time 

 

Just in Time (Kommer vidare att benämnas som JIT) är enligt Ax (1997) en 

filosofi där grunden är en strävan efter att eliminera eller reducera allt 

onödigt. Inom JIT ses företaget som en del i en större värdeskapande kedja. 

JIT arbetet bedrivs både internt i företaget samt externt där företagets 

relationer med leverantörer och kunder effektiviseras. 
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Strävan i JIT är enligt Ax (1997) att eliminera eller reducera icke-

värdeskapande aktiviteter och säkerställa att fel ej uppstår. Fokus ligger 

således på att förenkla värdeskapande aktiviteter och kontinuerligt förbättra 

utförandet av aktiviteter. JIT filosofin brukar delas upp i två områden, vilka 

är JIT-produktion och JIT-inköp.  

 

JIT-produktion behandlar effektivisering av aktiviteter som återfinns inom 

produktionen. Tillverkningen skall vara marknadsstyrd och produkter och 

tjänster tillverkas därmed endast när det finns en efterfrågan på dem. I 

praktiken betyder det att flödet är jämnt och kontinuerligt utan att lager 

bildas. Arbetet i bearbetningsstationer äger rum endast när nästa station 

efterfrågar produkter, vanligtvis används olika signalsystem som 

exempelvis Kanban för att ange när tillverkning kan påbörjas och när 

produkter i arbete kan förflyttas till nästa station i kedjan. Detta är således 

motsatsen till att tillverka i serier, då tillverkningstakt och 

tillverkningsvolymer är bestämda på förhand. 

 

Materialhanteringen minimeras genom att utrymmen mellan 

bearbetningsstationer reduceras och genom att en flödesorienterad 

tillverkningslayout eftersträvas. Genom att minimera 

omställningskostnader blir det ekonomiskt försvarbart med tillverkning i 

små satser som endast omfattar enstaka enheter. Fördelen med detta är att 

flödet blir jämnt och kontinuerligt och att onödig vänte och lagringstid 

reduceras.  

 

I JIT filosofin uttalas explicit att noll fel reducerar kostnader, vilket innebär 

att fokus ligger på att utföra arbetet riktigt första gången. Om arbetet inte 

utförs riktigt första gången uppstår kostnader för bland annat omarbete, 
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kassationer och kanske även för klagomål från kunder på grund av att 

produkter och tjänster inte levereras i rätt tid.  

 

JIT-inköp är, tillskillnad från JIT-produktion, mer fokuserad på företagets 

externa relationer. Antalet leverantörer bör i så stor utsträckning det är 

möjligt och lämpligt hållas nere. Detta för att samarbetet med leverantörer 

är intimt och bygger på långsiktig varaktighet, där långa kontrakt ingås där 

det avtalas om priser, kvalitetsnivåer och leveransvillkor. Det optimala är 

att leveranser av material äger rum precis före användning så att 

råvarulager kan avskaffas. Det vill säga att efterfrågan på material skall 

matcha tillgången på den.  

 

Betydelsen av att eliminera eller reducera icke-värdeskapande aktiviteter 

blir mer tydligt utifrån ett kundperspektiv. De kan då ses som aktiviteter 

som inte påverkar hur kunderna värderar produkterna. Kunderna köper 

produkterna utifrån de egenskaper och funktioner som produkterna har. De 

är ointresserade av att betala för tillexempel onödigt långa genomloppstider 

och komplicerade inköpsrutiner. Strävan att eliminera icke-värdeskapande 

aktiviteter skall därför ses som något som både tillverkare och kunder 

tjänar på. Strävan att eliminera eller reducera icke-värdeskapande 

aktiviteter bör dock inte begränsas till att gälla endast tillverknings och 

inköpssidorna, utan är lika viktigt i övriga delar av företaget. 

 

3.4.2 Six Sigma 

 

Six Sigma är enligt Magnusson, Kroslid och Bergman (2000) en metod 

som är framtagen för att på ett effektivt sätt kunna reducera fel och 

avvikelser som uppstår inom verksamheten. Metoden bygger till stor del på 

statistiska metoder. En förutsättning för att Six Sigma metoden skall kunna 
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utnyttjas till fullo är att företaget har definierat ett ”normalläge” för sin 

verksamhet så att de kan identifiera avvikelser från ”normalläget”. Således 

kräver Six Sigma att företaget har arbetat med kvalitetsfrågor och har en 

viss förberedelse som till exempel att arbetsprocesserna är definierade och 

att personalen följer dessa beskrivningar. I figur 3 beskrivs grafiskt de fyra 

huvudmomenten som Six Sigma metoden består av. Vi kommer här nedan 

att redogöra mer ingående för de olika momenten.  

 

 

För att införandet av Six Sigma metoden skall bli framgångsrik måste fyra 

delar uppfyllas. Den första delen är att högsta ledningen måste vara 

engagerad och delaktig i kvalitetssatsningen. Beslutet att införa Six Sigma i 

företaget är ett strategiskt beslut som måste tas av den högsta ledningen. 

Den andra delen är att införa Six Sigma mentaliteten hos de anställda samt 

även hos kunder och leverantörer. De anställda innehar en stor del i 

ansvaret att en Six Sigma satsning skall fungera eftersom alla 

förbättringsprojekt drivs av dem.  
 

Vidare har leverantörer en viktig roll då defekta produkter som levereras 

till företaget kommer att påverka slutprodukternas kvalitet. Därför är det 

Engagemang hos intressenter 

Mätsystem 

Utvärdera Förbättra Analysera Definiera Mäta 

Utbildningsprogram 

Engagemang från högsta ledningen 

FIGUR 3: SIX SIGMA RAMVERKET I FÖRETAGET, MED 
DE FYRA HUVUDELEMENTEN SAMT 
FÖRBÄTTRINGS METOLOGIN. 

Källa: Magnusson, Kroslid och Bergman (2000) 
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vanligt att även personal hos leverantörer utbildas i Six Sigma för att 

därigenom höja kvaliteten på slutprodukten. 

 

Den tredje delen handlar om att utbilda personalen. Inom Six Sigma finns 

ett utbildnings schema i fem nivåer där den som har gått första nivån får ett 

vitt bälte. Den första nivån är en introduktionskurs som tar en dag. 

Vanligtvis erbjuds hela personalen att gå introduktionskursen. Nästa nivå, 

som ger ett grönt bälte, är lite mer avancerad och erbjuds till en mindre del 

av personalen. Nivå tre ger ett svart bälte och riktar sig till personer som 

kommer att arbeta heltid med förbättringsprojekt. Nivå fyra och fem 

”Master Black Belt” och ”Champion” är ytterligare mer avancerade och är 

till för personer som skall utbilda i Six Sigma.  

 

Den fjärde delen är ett mätsystem där avvikelser hos processer registreras. 

Själva namnet Six Sigma eller översatt till svenska, sex Sigma, betyder sex 

fel per en miljon möjliga felfall. Målet med att införa Six Sigma i en 

verksamhet är att reducera antalet fel eller defekter ner till sex Sigma. 

 

Förbättringsarbetet med Six Sigma följer en på förhand definierad process 

som består av fem moment. Processen kallas för DMAIC där bokstäverna 

står för define, measure, analyse, improve och control. Översatt till svenska 

blir de fem faserna definiera, mäta, analysera, förbättra och utvärdera. 

Arbetet inleds enligt den första fasen med att definiera den produkt eller 

process som behöver förbättras. Den andra fasen handlar om att ge 

produkten eller processen mätvärden som sedan kan analyseras i den tredje 

fasen. När mätvärdena är analyserade kan produkten eller processen 

förbättras. Den sista fasen är kontroll eller utvärderings fasen. Under den 

sista fasen görs en uppföljning på förbättringsarbetet för att säkerställa att 

det önskade resultatet har uppnåtts och blir bestående. 
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3.4.3 ISO 9000 

 

ISO 9000 är enligt Nordkvist (1994) ett kvalitetssystem som används för att 

säkra företagens kvalitet. I begreppet ISO 9000 ryms fem internationella 

standarders, ISO 9000-9004, dessa utgör tillsammans de krav och riktlinjer 

som behövs för att bygga upp ett kvalitetssystem. ISO 9000 är till för att ge 

vägledning vid val av vilken kravstandard företaget skall välja för att kunna 

uppfylla både de interna och de externa krav som ställs på organisationen. 

Avsikten med dessa standarder är att vara ett hjälpverktyg vid 

uppbyggnaden av kvalitetssystem. Detta innebär att det ej går att kopiera 

ett kvalitetssystem från ett företag till ett annat eftersom varje företag har 

sina rutiner och sin kultur som kvalitetssystemen formas efter. En annan 

viktig sak att beakta vid utformningen av kvalitetssystem är att de ej blir 

mer omfattande än vad verksamheten kräver, de kan då uppfattas som 

byråkratiskt och onödigt krångligt.  

 

Alla processer ska enligt Herrman (1995) arbeta under styrda och 

kontrollerade former. Detta innefattar arbetsinstruktioner, dokumentation 

av lämpliga processdata, godkännande av processer där så krävs och 

tillgång till kriterier för godkännande. Vidare menar Herrman (1995) att 

företagsledningen har ansvar i att en kvalitetspolicy skall finnas, den ska 

vara dokumenterad och känd i hela organisationen. Det skall även finns 

rutiner som identifierar behov av upplärning och utbildning av personalen. 

 

Nedan kommer vi att redogöra för de olika standarderna, för att sedan 

beskriva implementering av ISO 9000 i företag.  

 

Standarden ISO 9001 utgör tillsammans med ISO 9002 och ISO 9003 tre 

kravstandarder. Dessa är enligt Nordkvist (1994) tänkta att användas i 

 39  
 



Analys av kvalitetsarbete i kontorsmiljö 
– En studie om hur personalen påverkas av kvalitetsarbete 

kontraktssituationer mellan köpare och säljare. ISO 9001 är den mest 

omfattande av kravstandarderna. Den skall visa köparen att leverantören 

har ett kvalitetssystem som säkerställer att specificerade kvalitetskrav 

uppfylls under flera faser i produktframtagningen. De faser som avses är 

konstruktion, utveckling, produktion, installation och service. Avsikten är 

alltså att visa köparen att produkten är framtagen under styrda och 

kontrollerade former. 

 

ISO 9002 berör framförallt produktion och installation. Syftet är liksom för 

de andra standarderna att förebygga och upptäcka avvikelser från 

produktkrav under tillverkning och installation. Allt detta för att kunna 

vidta åtgärder och förhindra upprepningar av avvikelsen. ISO 9002 

används även då produktkraven är givna i form av en känd konstruktion 

eller specifikation. I de fall då leverantören vill visa att produkten är 

framtagen under styrda och kontrollerande former kan företagen dessutom 

använda sig av ISO 9002. 

 

Den minst omfattande av de tre kravstandarderna är ISO 9003. Den 

används då det finns krav på att leverantören skall visa en tillfredsställande 

förmåga att upptäcka avvikelser vid slutkontroll och slutprovning. Det skall 

även kunna påvisas att nödvändiga åtgärder har vidtagits då avvikelser har 

upptäckts. 

 

Det som skiljer ISO 9004 från de ovannämnda standarderna är att denna ej 

är en kravstandard och kan därför ej användas vid avtalssituationer. Den 

ger däremot allmänna råd och riktlinjer som kan användas vid införande 

eller förbättring av kvalitetssystem.  
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Nordkvist (1994) menar att införa ett kvalitetssystem som ISO 9000 i en 

verksamhet är ett långsiktigt och systematiskt projekt som berör alla i 

organisationen. En förutsättning för att lyckas med kvalitetsarbetet är att 

majoriteten av personalen är övertygade om att det är bra och nödvändigt 

att införa ett kvalitetssystem. Det finns många olika anledningar till 

införandet av ISO 9000. Det kan tillexempel vara för att minska de interna 

kvalitetsbristkostnaderna eller att skapa konkurrensfördelar gentemot sina 

konkurrenter.  

 

Införandet av ISO 9000 kan enligt Nordkvist (1994) beskrivas som fem 

faser, före införandet, start av införandet, införandefasen, certifiering och 

efter certifiering. Den första fasen innebär att företaget börjar diskutera 

behovet av ett kvalitetssystem och skaffar sig information om det tänkta 

systemet. Steg två blir att ledningen eller en projektledare får gå en 

utbildning. Utbildningen behövs för att det skall finnas en kompetent 

person på företaget. Nästa fas blir att ledningen eller projektledaren 

genomför en intern kvalitetsrevision där företagets nuvarande standard 

kartläggs.  

 

Den tredje fasen, införandet, kan nu startas på en stabil grund efter det 

genomförda grundarbetet. Nordkvist (1994) menar att det ofta finns bra 

rutiner och instruktioner på ett företag och att införande fasen då till 

huvudsak består av att dokumentera de befintliga rutinerna. I de situationer 

där det finns luckor måste nya rutiner och instruktioner tas fram. 

 

Certifieringen utgör den fjärde fasen. Detta är först aktuellt när arbetet har 

kommit så långt att alla de anmärkningar som hittades i den första 

kvalitetsrevisionen har åtgärdats. Certifieringen visar att företaget är på rätt 

väg och skall inte uppfattas som en avslutning. Nordkvist (1994) framhåller 
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att kvalitetssystemet ensamt inte ger någon kvalitet utan att det är det 

kontinuerliga förbättringsarbetet som ger en bra kvalitet. Den femte fasen, 

efter certifieringen, handlar just om att företaget på egen hand fortsätter 

med förbättringsarbetet. 

 

3.4.4 CMMI 
 

Informationen under denna rubrik är hämtad från www.sei.cmu.edu. 

CMMI är en förkortning av Capability Maturity Model Integrated. CMMI 

är en modell som används för att bedöma mognadsnivån hos 

mjukvaruprocesser. Modellen utvecklades för att den amerikanska 

försvarsmakten behövde ett verktyg för att bedöma hur troligt det var att ett 

programmeringsföretag kunde leverera vad de lovade. CMMI är från 

början avsett för att bedöma programmerings företag men eftersom de 

processer och arbetsrutiner som beskrivs är generella kan nivåerna 

tillämpas även i andra typer av företag. Modellen ger underlag för att 

klassificera ett företags processmognad i fem steg. Vi kommer nu att 

redogöra för de fem olika mognadsnivåerna. Nedan visas en grafisk bild 

över mognadsnivåerna. 

 

5. Optimizing

4. Managed 

3. Defined 

2. Repeatable 

1. Initial 

FIGUR 4: CMMI MOGNADSNIVÅER 
Källa: www.sei.cmu.edu Egen bearbetning 

 42  
 



Analys av kvalitetsarbete i kontorsmiljö 
– En studie om hur personalen påverkas av kvalitetsarbete 

En process som bedrivs i steg 1 karaktäriseras av att arbetet sker 

allteftersom och att arbetet stundtals är kaotiskt snarare än kontrollerat. För 

att ett företag skall kunna bedömas leva upp till nivå 1 så måste företaget 

prestera de produkter eller de tjänster som är avsikten med verksamheten. 

På denna nivå är det inte nödvändigt att arbetet följer rutiner eller att 

arbetet dokumenteras. På nivå 2 skall det förutom de kriterier som gäller 

för nivå 1 även finnas grundläggande styr och kontrollmekanismer 

etablerade. Projekten som drivs i företaget skall kunna kontrollera sina 

kostnader, arbeta efter scheman och garantera funktionaliteten. Det skall 

finnas dokumenterade processbeskrivningar som personalen skall använda 

sig av i det dagliga arbetet. Det skall även finnas en dokumenterad policy 

och plan för planering, dokumentation och utförande av processerna. Syftet 

med policyn, som utarbetas av företagsledningen, är att klargöra vad 

företaget förväntar sig av processerna. Policyn och planen skall regelbundet 

utvärderas. 

 

Att de resurser som behövs för att leverera utlovad produkt eller tjänst finns 

tillgängliga är ett annat krav för att ett företaget skall klara av kraven för 

nivå 2. Vidare rekommenderas att företaget utser ansvariga personer, 

processägare, och att dessa personer skall ha ansvar för att processerna 

granskas och utvärderas. Det är även viktigt att de personer som arbetar 

med processerna blir utbildade. Detta för att personalen skall erhålla en 

övergripande förståelse för verksamheten och dess processer. Utbildningen 

kan ske på olika sätt, formen anpassas till den aktuella situationen. 

 

Nivå 3 har en större grad av medveten kontroll över processerna. Alla 

aktiviteter är dokumenterade och organiserade för att användas som en 

standard i hela organisationen. Alla projekt använder en godkänd och 

anpassad version av organisationens standardprocess för utveckling och 
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underhåll av processen. Företaget skall aktivt samla och dokumentera de 

lärdomar och erfarenheter som erhålls i det dagliga arbetet. Detta för att 

förbättra de befintliga processerna. 

 

På den fjärde nivån mäts och utvärderas processerna kontinuerligt för att på 

så sätt erhålla kontroll och förståelse. På denna nivå tillkommer krav om att 

beskriva produkten eller tjänstens egenskaper i absoluta tal. För att 

möjliggöra detta bör företaget utveckla de stödjande processerna för att 

resultatet av dessa skall bli mer förutsägbara.  

 

Den högsta nivån, 5, handlar om att genom den kunskap som erhållits på de 

lägre nivåerna ytterligare optimera processerna. Dels genom mätdata, dels 

genom att driva testprojekt där kunskap och erfarenheter kan användas i 

andra projekt. Genom att identifiera och åtgärda grundorsakerna till 

problem kan företaget eliminera de sista felkällorna. 

 

3.4.5 Förhållande mellan kvalitetsmetoder 
 

Förhållandena mellan de ovan beskrivna kvalitetsmetoderna beskrivs i 

figur 5. Card (2000) skriver att Six Sigma förutsätter att processerna som 

skall förbättras är definierade och att mätdata finns från processerna. Inom 

CMMI är det mellan nivå 2 och 3 som fokus ligger på att definiera 

processerna. ISO 9000 har till motsats mot Six Sigma, för avsikt att kunna 

tillämpas i företag som saknar förkunskaper om kvalitetsarbete. JIT är av 

en mer allmän karaktär som inte inordnas i några nivåer utan kan tillämpas 

i alla typer av företag. Den är i figur 5 därför markerad med streckad linje 

för att symbolisera att gränserna inte är lika tydliga. De olika metoderna är 

inte direkt utbytbara mot varandra utan skall hellre ses som komplement till 

varandra. 
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3.5 Organisation 
 

Vi har valt att använda organisationsteori för att ge en bild av den situation 

som en kvalitetsmodell ska anpassas till. Kapitlet inleds med teorier om 

organisationsstruktur och organisationskultur. Dessa två områden inom 

organisationen har vi valt att ta med då de ger en bra grund för de två 

följande delkapitlena som behandlar områdena, stress och konflikter. De 

teorier som återfinns i kapitel 3.5, organisation, ligger till grund för den 

analys som vi har gjort av respondenternas svar från del 1 av 

intervjuunderlaget.  

 

Modell/Verktyg 

CMMI nivå 1 

CMMI nivå 2 
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FIGUR 5: MODELL ÖVER HUR OLIKA 
MODELLER/VERKTYG FÖRHÅLLER SIG TILL 
VARANDRA 

Källa: Egen bearbetning 
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3.5.1 Struktur 

 

En organisation är enligt Jacobsen och Thorsvik (1998) ett medel för att nå 

ett mål. För att nå detta mål på ett effektivt sätt behövs en 

organisationsstruktur. Organisationsstruktur kallas också för formell 

struktur. Att strukturen är formell innebär att ett formellt beslut har fattats 

om den och att den finns nedtecknad i form av till exempel en 

organisationsplan.  

 

Mintzberg (1983) menar att struktur är nödvändig för all organiserad 

mänsklig aktivitet och ska uppfylla två grundläggande krav: dels hur 

uppdelningen av arbetsuppgifterna ska göras samt hur dessa del uppgifter 

ska samordnas. Strukturen ska även ta hänsyn till organisationens situation, 

vilket innefattar organisationens miljö, kultur, teknologi, storlek och 

strategi.  

 

Enligt Månson och Sköldberg (1983) arbetade de klassiska 

organisationsteoretikerna, Taylor, Weber och Fayol, alla med 

rationalistiska modeller av organisationen där de bortsåg från påverkan från 

organisationens omgivning. De hade alla bilden av organisationen som ett 

mekaniskt, slutet system där delarna, inklusive individerna, sågs som 

kuggar i en maskin.  

 

3.5.2 Kultur 
 

För att ett företag skall kunna hantera en problematisk omgivning menar 

Månson och Sköldberg (1983) att företagen har olika grader av 

planeringskultur. Graden av planeringskultur påverkar vilken makt 

företaget har över sina processer. Månson och Sköldberg (1983) skriver att 
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det finns tre stadier av planeringskultur. Dessa stadier är, icke planerande 

kultur, rutin och planerande kultur. Icke planerande kultur är den lägsta 

nivå som ett företag kan ha och planerande kultur är den högsta nivån. 

Däremellan återfinns rutinstadiet. 

 

En organisation som styrs av mål har en högre grad av planerings kultur än 

en organisation som bara styrs av fasta regler och en organisation som styrs 

av fasta regler har en högre grad av planerings kultur än en som varken 

styrs av mål eller regler. Stadiet rutin är alltså en mellannivå eller 

övergångsnivå mellan icke planerande och planerande kultur. Rutin innebär 

styrning genom regler. Frånvaron av mål i rutinstadiet har kompenserats 

med en fast regelstruktur. 

 

En organisation kan enligt Månson och Sköldberg (1983) gå från ett icke 

planerande tillstånd till ett rutintillstånd och från ett rutintillstånd till ett 

planerat stadium. Detta kan illustreras genom att organisationsformen först 

stelnar till ett fast regelsystem. Därefter förvandlas regelsystemet till 

målstyrning, där de mest övergripande reglerna blir mål som sedan skall 

implementeras i organisationen. 

 

Det är inte nödvändigt för en organisation att passera mellanstadiet rutin för 

att ta sig till planeringsstadiet. Det är fullt möjligt för en organisation att 

förflytta sig direkt från icke planeringsstadiet till planeringsstadiet. Den 

grundläggande skillnaden mellan dessa två tillstånd är frånvaron av mål i 

det icke planerandestadiet. Övergången från mållöst tillstånd till 

målstyrning brukar nämnas som policydiskussion i organisationslitteratur. 

Det är alltså två processer som är möjliga, dels en kontinuerlig övergång 

från icke planerande kultur via rutin till planerande kultur dels språngvis 

genom en diskontinuerlig förändring via policydiskussion. 
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Vad innebär då denna policydiskussion? Det är enligt Månson och 

Sköldberg (1983) en kontinuerlig förändring av organisationen där 

företaget går från ett mållöst tillstånd till målstyrning. 

 

Dessa olika tillstånd kan enligt Månson och Sköldberg (1983) kopplas 

samman med begreppen stress och osäkerhet. Steget från icke planerat 

tillstånd till planerat tillstånd påverkas av stress. Övergången mellan rutin 

och de andra två tillstånden har med osäkerhet att göra. Detta kan beskrivas 

genom ett exempel. Antag att en organisation befinner sig i ett tillstånd av 

icke planerande kultur under hög osäkerhet och låg stress. Vi antar vidare 

att osäkerhetsfaktorn nu minskar samtidigt som stressfaktorn ökar. Detta 

resulterar i att organisationen går mot en mer övergripande styrning med 

hjälp av regler i detta fall då osäkerheten minskade samtidigt. Om 

osäkerheten därefter ökar igen samtidigt som stressen fortsätter att stiga 

kommer organisationen gå mot en planerande typ av kultur. 

 

3.5.3 Stress 

 

Månson och Sköldberg (1983) skriver att stress påverkar nivån av 

aktivering som i sin tur påverkar prestationsnivån. Sambandet mellan 

aktivering och prestation kan ses som ett omvänt U. Därav följer också 

sambandet mellan stress och prestation som ett omvänt U. Det vill säga att 

om det finns för låg stressnivå kommer det att leda till underprestation. 

Optimal stressnivå resulterar däremot till maximal prestation. Om det är en 

överoptimal stressnivå så kommer det, liksom för låg stressnivå, att leda till 

underprestation. Månson och Sköldberg (1983) menar vidare att begreppet 

turbulens är en del av både osäkerhet och stress. Ju mer heterogen och ju 

mer föränderlig miljön är desto större krav ställs på systemet. Med ökande 

turbulens ökar följaktligen både osäkerhet och stress. En organisation kan 
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vara överhopad med arbetsuppgifter och följaktligen vara utsatt för hög 

stress utan att därför vara utsatt för osäkerhet.  

 

Karasek och Theorell (1990) har utvecklat en modell som beskriver hur 

stress påverkas av variablerna arbetskrav och kontroll. De definierar 

arbetskrav som den grad av ansträngning ett arbete kräver och kontroll som 

det beslutsutrymme en individ ges i arbetet. 

 

Stressdiagonalen i figur 6 illustrerar att ökande arbetskrav som ej matchas 

av ökad kontroll leder till högre risk för psykisk ohälsa. Antagandet är att 

höga arbetskrav kräver ett visst beslutsutrymme för att individen ska kunna 

bemästra situationen. Kontroll har en dämpande effekt på den press som 

höga krav kan skapa. Genom att kunna kontrollera situationen kan kraven 

istället upplevas som stimulerande utmaningar. Aktivitetsdiagonalen i figur 

6 illustrerar att ökande arbetskrav som matchas av ökad kontroll leder till 

aktiva arbeten, vilket skapar förutsättningar för att individen ska utvecklas i 

arbetet. Karasek och Theorell (1990) menar vidare att de negativa 

effekterna i form av psykologisk stress och lägre välbefinnande som 
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FIGUR 6: KRAV/KONTROLL MODELL 
Källa: Karasek och Theorell (1990) 

 49  
 



Analys av kvalitetsarbete i kontorsmiljö 
– En studie om hur personalen påverkas av kvalitetsarbete 

arbetssituationer med höga krav och låg kontroll kan skapa är möjliga att 

motverka genom minskade arbetskrav och ökad kontroll. Att endast 

reducera arbetskraven räcker inte eftersom arbeten med låga arbetskrav och 

låg kontroll leder till passiva arbeten. Ett arbete med låga arbetskrav och 

hög kontroll leder till en arbetssituation som inte är främjande för 

utvecklingsmöjligheter. 

 

3.5.4 Konflikter 

 

Tidiga organisationsteoretiker betraktade konflikter som något negativt 

eftersom de ansåg att det var motsatsen till samarbete. 

Organisationsteoretikerna menade att man genom en ordnad social struktur 

kunde undvika konflikter. Den andra fasen i den teoretiska utvecklingen av 

konflikter i organisationer utvecklades enligt Hatch (2000) från den 

amerikanska organisationsforskaren Lou Pondys iakttagelser att konflikter 

är en ofrånkomlig del i organisationers verklighet. 

 

Enligt Hatch (2000) var följderna av Pondys forskning att konflikter i en 

organisation inte längre kom att betraktas som ett misslyckande från 

cheferna. Detta var ett stort framsteg eftersom det nu gick att lyfta fram och 

ta tag i konflikter på ett mer öppet sätt. Beslut som fattas efter en 

konstruktiv konflikt blir bättre eftersom fler åsikter har värderas samt att 

förståelsen för vad som ligger bakom beslutet ökar. Förekomsten av 

konflikter kan även tolkas som ett bevis på att organisationen är sund 

eftersom det betyder att det finns åsikter hos de anställda och att de bryr sig 

om sitt företag. 

 

Duke (1995) menar liksom Hatch (2000) att konflikter är någonting som 

alltid kommer att finnas inom organisationer. Det är ett tecken på att 
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organisationen är levande. Konflikter inom en organisation påverkas enligt 

Hatch (2000) av hur organisationen är organiserad. Rivalitet eller konflikter 

mellan olika grupper inom organisationen stärker gruppkänslan och 

sammanhållningen inom gruppen. En situation där det är oklart vilken 

grupp eller enhet som har ansvaret innebär att grupperna kan hamna i 

konflikt när de försöker skylla på varandra, eller om det handlar om något 

positivt försöker få äran för det skedda. Nackdelen med konflikter mellan 

interna grupper är att det positiva samarbetet i form av kunskapsutbyte 

minskar i motsvarande grad. Således finns det både situationer då det är 

lämpligt att stimulera konflikter och situationer då det är lämpligt att 

minska eller dämpa konflikter. Hatch (2000) 
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4. EMPIRI 
 

I detta kapitel redogör vi för det empiriskt insamlade materialet. Vi 

kommer här att presentera de tre fallföretagen. Detta kommer först att ske 

genom en företagspresentation. Därefter kommer vi att redogöra för det 

kvalitetsarbetet som bedrivs på respektive företag. Slutligen beskrivs en 

sammanställning av intervjuerna. Företagen kommer att behandlas i 

följande ordning Bombardier Transportation, Vitamex och Stadium. 

Respondenterna behandlas anonymt. Det intervjuunderlag som vi har 

använt oss av vid intervjuerna återfinns i Bilaga 1. 

 

4.1 Intervjuunderlaget 
Syftet med denna uppsats är att dels undersöka fallföretagens mognadsnivå 

enligt CMMI skalan, dels undersöka hur kvalitetsarbete påverkar 

personalen i avseende på stress och konflikter. För att svara på vårt syfte 

med uppsatsen utformade vi ett intervjuunderlag som användes vid 

samtliga intervjuer. Del 1 av intervjuunderlaget är baserat på de teorier som 

återfinns i kapitel 3.5 Organisation i vår referensram. De frågor som 

återfinns i del 2 av intervjuunderlaget är baserade på det underlag som 

finns framtaget för att beskriva mognadsnivåer enligt CMMI skalan, se 

kapitel 3.4.4, CMMI i referensramen. 
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4.2 Företagspresentation Bombardier Transportation 
 

Underlaget för denna företagspresentation är i huvudsak hämtat från boken 

The Bombarier story: planes, trains and snowmobiles som är skriven av 

McDonald. Materialet har även kompletterats med fakta från företagets 

hemsida, www.transportation.bombardier.com.  

 

Bombardier Transportation är en kärnverksamhet i Bombardier Inc. som är 

ett kanadensiskt familjeföretag grundat av Joseph-Armand Bombardier i 

Valcourt, Quebec 1942. Bombardier Inc. sysselsätter idag cirka 80 000 

personer i 24 länder. 

 

Företagets ursprungliga verksamt var tillverkning och försäljning av 

bandvagnar som användes till olika transporter över snö och myrmarker. 

1959 lanserar Bombardier Inc. Ski-Doo som idag är ett välkänt 

snöskotermärke. Företaget gick bra under flera år, mycket beroende på 

försäljningsframgångarna med Ski-Doo, och expanderade genom att köpa 

den Österrikiska motortillverkaren Rotax 1970.  

 

Energikrisen i början på 70- talet gjorde att marknaden för snöskotrar 

minskade kraftigt, detta tvingade företaget att diversifiera sin verksamhet. 

Därför började Bombardier Inc. 1974 att producera tunnelbanevagnar till 

Montreals tunnelbana. Efter ytterligare år av framgång, nu främst inom 

tågtillverkning, väljer företaget att 1986 även ge sig in i flygplansindustrin, 

vilket sker genom att köpa företaget Canadair.  

 

1988 etablerar sig Bombardier Inc. i Europa genom att köpa 40 procent av 

den Belgiska tågtillverkaren BN Constructions Ferroviaires et Métalliques 

S.A. Företaget fortsätter att expandera under de följande åren genom olika 
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uppköp. Från och med 1996 heter Bombardier Inc. tåg division Bombardier 

Transportation. Genom köpet av det tyska Adtranz 2001, blir Bombardier 

Transportation en av världens största tåg tillverkare. 

  

Adtranz bolagets historia går tillbaka till ASEA-tiden som då hade en tåg 

division som hette ASEA Traction, denna döptes till ABB Traction när 

ASEA slogs samman med Brown Boveri. Vidare avyttrades denna del till 

Daimler-Benz koncernen då under namnet Adtranz.  

 

Bombardier Transportation sysselsätter idag 36 000 människor runt om i 

världen. 300 av dessa arbetar på Bombardier Transportations kontor i 

Västerås. Bombardier Transportation tillverkar och säljer olika typer av tåg. 

Västerås kontoret har ansvar för produktion, leverans och underhåll av 

exempelvis Öresundståg, Reginatåg i Sverige och tunnelbanetåg i bland 

annat Stockholm, Rom och London.  

 

4.2.1 Kvalitetsarbete på Bombardier Transportation 
 

Företaget är som helhet ISO certifierat sedan 1994 och arbetar med 

kvalitetsförbättringar enligt Six Sigma. Bombardier Transportations 

personal har sedan 1997 utbildats i kvalitetsmetoden Six Sigma.  

 

Bombardier Transportation har en lång historia inom tillverkningsindustrin 

och har därför mångårig erfarenhet av effektivisering inom produktionen. 

Både kunder och leverantörer till Bombardier Transportation efterfrågar 

ISO 9000 certifikat samt andra säkerhetsrelaterade normer och 

instruktioner.  
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Bombardier Transportation använder sig av JIT genom Kanban signalering 

mot en del av sina underleverantörer. Vidare drivs arbete med att optimera 

flödet i produktionen genom LEAN tekniker som VIP (Value Improvement 

Process) och VSM (Value Stream Mapping). Det pågår även arbete med att 

införa DFSS (Design For Six Sigma) i produktionen. 

 

4.3 Intervjusammanställning Bombardier 

Transportation 
 

De personer som vi intervjuade på Bombardier Transportation är alla män 

mellan 35 och 65 år gamla. Respondenternas anställningstid varierar 

mellan 2 till 19 år. Respondenterna har följande yrkesroller projektledare, 

säljare, controller samt projektplanerare. De är verksamma i grupper eller 

på avdelningar som är mellan 3 och 30 personer stora. Könsfördelningen 

inom dessa grupper är från 60 procent män till 100 procent män. 

  

Inledningsvis frågade vi om avdelningen är ISO-certifierat eller liknande. 

Fyra respondenter svarade snabbt ja, med tillägget att hela företaget är det. 

En av de fem intervjuade visste inte om dennes avdelning är certifierat. 

Vidare nämnde respondenterna att Bombardier Transportation arbetar med 

Six Sigma. Tre av de intervjuade har blivit utbildade i Six Sigma och 

samtliga har deltagit i Six Sigma förbättringsprojekt. 

 

4.3.1 Avdelning 1, Stress och Konflikter 

 

När vi pratade om hur de upplever sin arbetsbelastning svarade de alla att 

den varierar kraftigt över tiden. Fyra av de fem uppskattar att den 

genomsnittliga belastningen är lättare till medelhög. En person upplever 
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arbetsbelastningen som hög. Majoriteten av respondenterna anser att de 

själva kan påverka sin arbetsbelastning. De gav alla intrycket av att om det 

finns faktorer som de själva kan påverka så skulle de redan ha gjort något 

åt det. En av de svarande framhöll att denne till viss del kan påverka sin 

arbetsbelastning. 

 

”Det beror på hur bra ledare jag är… ju bättre jag leder desto lättare bli 

arbetsbelastningen för mig och mina medarbetare” 

 

De hade alla lättare att nämna faktorer som de menar beror på andra, 

exempelvis att andra personer levererar det som de ska på ha gjort på utsatt 

tid. Datorn är ett centralt arbetsredskap för alla de intervjuade därför är det 

också viktigt att den alltid fungerar. Att många av uppgifterna kommer med 

kort varsel är en faktor som ökar arbetsbelastningen eftersom det är svårt 

att få tag i alla människor och all information utan möjligheten att boka in 

möten och träffar. Tidsbristen är en källa till frustration. 

 

På frågan vilka faktorer i din omgivning, som du själv rår över, anser du 

påverkar dig och din arbetsprestation? Hade de flesta respondenterna svårt 

att komma på något svar. En av de svarande menar att denne arbetar bättre 

med musik i hörlurarna. 

 

När vi sedan ställde samma fråga som ovan fast med tillägget, faktorer som 

beror på andra hade respondenterna lättare att svara. Här framhöll de 

betydelsen av service, support, tekniska hjälpmedel samt ergonomiskt 

utformade möbler. De menar också att arbetsklimatet, relationen till 

kollegor, är en viktig faktor som påverkar deras arbetsprestation. Värt att 

notera är att alla nämnde ”klimatet mellan kollegor” som en faktorer som 

de själva inte kan påverka. 
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Alla respondenter utom en trivs bra eller mycket bra med sina 

arbetsuppgifter eftersom de upplever att deras arbete är självständigt och 

ansvarsfullt. Den person som inte trivs motiverar detta med att denne inte 

är någon administratör utan trivs bättre i produktionen. Denne arbetar just 

nu med att avsluta sina nuvarande arbetsuppgifter och är på väg att byta 

avdelning.  

 

Alla respondenter utom en är berörda av sitt arbete och upplever positiv 

och negativ stress. Dessa personer upplever kombinationen av stressen på 

olika sätt, en person känner bara av en hög positiv stress, en annan känner 

en kombination av hög positiv och hög negativ stress, två personer 

upplever att den negativa stressen överväger den positiva. Den negativa 

stressen uppkommer då de svarande upplever att arbetsbelastningen är för 

hög eller när resultatet beror på faktorer som ligger utanför den egna 

kontrollen.  

 

”Det är frustrerande att inte kunna slutföra en arbetsuppgift innan det 

kommer en ny”  

 

Andra exempel på faktorer som ligger utanför den egna kontrollen är, som 

framkommit tidigare, när nyckelpersoner som har viktig information inte 

finns tillgängliga. I de fall då arbetsuppgifterna inte känns värdeskapande 

eller byråkratiska upplevs negativ stress. Känslan av att gilla sina 

arbetsuppgifter och se nöjda kunder ger upphov till en positiv stress.  

 

Vidare frågade vi respondenterna om de kan beskriva en vanlig dag på 

jobbet eller om alla dagar är olika. Samtliga respondenter utom en upplever 

sitt arbete som omväxlande. Tre av de svarande menar att de kan beskriva 

en vanlig dag på jobbet, och att de har några dagars grovplanering. Två 
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stycken svarade att de inte kan beskriva en vanlig dag på jobbet, olika 

dagar medför olika uppgifter. De perioder då arbetsbelastningen ökar 

minskar planeringsmöjligheterna.  

 

Alla intervjuade på Bombardier Transportation har, i olika omfattning, 

processbeskrivningar, checklistor eller templates som de kan använda sig 

av i sitt arbete. Samtliga svar kom snabbt och begreppen verkar vara 

bekanta. En av de intervjuade menar dock att det finns alltför mycket 

processbeskrivningar och uppfattar situationen som begränsande.  

 

”Arbetsstöd är endast viktigt för nyanställda som saknar erfarenhet… jag 

har jobbat här så länge så jag klarar mig utan stöd”  

 

De andra personerna tror att deras arbete skulle påverkas negativt om det 

inte fanns stöd i form av processbeskrivningar, checklistor eller templates. 

Vidare menar de att de skulle göra egna beskrivningar om det inte fanns 

processbeskrivningar. Samtliga personer menar att deras arbetsmiljö eller 

arbetssituation antingen inte skulle påverkas alls eller på ett negativt sätt 

om det inte fanns processbeskrivningar, checklistor eller templates. Fyra av 

de svarande menar att deras arbete inte alls är monotont. 

 

Konflikter eller snarare diskussioner och argumentationer finns på 

arbetsplatsen enligt samtliga intervjuade. Respondenterna anser att det är 

normalt med konflikter på arbetsplatser, det är inget som de ser som 

negativt. Vi fick några olika förklaringar till konflikterna, bland annat att 

den svenska mentaliteten som är ”ifrågasättande” till karaktären inte riktigt 

går ihop med ägarna, som är nordamerikanska, och deras ledningsstil. De 

personer som vi intervjuade menar att den amerikanska ledarstilen är mer 

auktoritär än den skandinaviska och inte tillåter egna initiativ på samma 
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sätt. Flera av de intervjuade nämner också tidsbristen och bristande 

kommunikation som en källa till konflikter. 

 

4.3.2 Avdelning 2, Mognadsnivå enligt CMMI skalan 

 

Den andra delen av intervjun syftar till att ge underlag för en bedömning av 

vilken mognadsnivå enligt CMMI skalan som Bombardier Transportation 

befinner sig i.  

 

Alla respondenter menar att de har en fungerande verksamhet där de 

levererar utlovad produkt eller tjänst till kund. De intervjuade på 

Bombardier Transportation anser att deras arbete styrs av en plan, schema 

eller processbeskrivning. Alla har en dokumenterad processbeskrivning 

över sitt arbete, fyra respondenter har dessutom kompletterande stöd i form 

av ett schema eller en plan. Vidare anser de att de flesta i gruppen 

efterföljer planen, schemat eller processbeskrivningen. Några medger dock 

att de är tvungna att improvisera vid situationer med tidsbrist men att den 

efterlevs i grova drag. 

 

”Vid tidsbrist är man inte lika noga, då blir det lite mer improvisation” 

 

De flesta menar vidare att det finns eller åtminstone ska finnas en policy för 

den verksamheten de arbetar med. Hur policyn lyder eller om de arbetar 

efter den är oklarare. Tre av de fem menar att policyn underhålls, men det 

råder delade meningar om vem som gör det eller hur ofta det sker.  

 

Alla fem svarade att det finns en plan för den verksamhet som de arbetar 

med. Här kom svaren snabbt och alla fem ger intryck av att vara bekanta 

med begreppen i frågeställningen. Alla menar dessutom att planen 
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uppdateras regelbundet med intervall från varje vecka till kvartalsvis. De 

fem gav en enhetlig bild av att de har tillgång till de resurser som de 

behöver för att genomföra den verksamhet som de bedriver. De tycker 

också att de har resurser för att leverera de produkter som de producerar. 

Tre personer anser dock att det uppstår en brist på personal när 

belastningen är som högst.  

 

På frågan om vem som är ansvarig för den process som beskriver deras 

arbete svarade alla fem snabbt att de vet vem som är ansvarig. På samma 

sätt svarade de också ja på frågan om de vet om det finns en processägare.  

 

Samtliga har blivit utbildade i processen. En har också medverkat till att ta 

fram processen. De är inte riktigt lika säkra på om de personer som stödjer 

processen har blivit utbildade, men svarade i alla fall ja. Tre av de svarande 

vet inte om processerna regelbundet granskas och utvärderas, utan menar 

att det är lite si och så med återkopplingen. Två stycken tror att processerna 

utvärderas, den ena nämnde att personalen på Six Sigma avdelningen har 

hand om den verksamheten. Fyra anser att högre chefer vet hur processen 

fungerar medan en är av den åsikten att de som tillämpar processerna också 

vet mest om dem. 
 

4.4 Företagspresentation Vitamex 
 

Underlaget för denna företagspresentation är dels hämtat från 

interntmaterial, dels från Vitamex hemsida, www.naturapoteket.se. 

 

Vitamex är ett företag som tillverkar och säljer naturläkemedel, 

kosttillskott och vitaminer. Vitamex har 300 anställda var av dessa arbetar 

170 stycken på huvudkontoret i Norrköping. Företagets 
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produktionsanläggning är godkänd av läkemedelsverket och ligger i samma 

hus i Norrköping.  

 

Vitamex är från början ett familjeföretag med rötter i Norrköping. 

Företaget består av fem divisioner. Dessa är Produktion, Naturapoteket, 

Dagligvaruhandel, Naturpost och International Sales. Vi kommer här nedan 

att presentera de olika divisionerna.  

 

Vitamex grundades 1980 av familjen Lundberg. Företaget såldes 1997 till 

det holländska företaget Numico. Först såldes 80 procent av aktierna och 

två år senare, 1999, såldes de resterande 20 procenten. Detta ägande blev 

inte långvarit för hösten 2003 köptes Vitamex AB upp av det svenska 

egenvårdsföretaget Wilh. Sonesson AB. Företaget Wilh. Sonesson är med 

sin omsättning på cirka 700 MSEK en av de större aktörerna på 

egenvårdsmarknaden i norden och har sin verksamhet i samtliga nordiska 

länder.  

 

I Vitamex produktionsanläggning arbetar 70 stycken med att producera och 

förpacka naturläkemedel, kosttillskott och vitaminer. På ett år tillverkas det 

tillexempel 2 500 000 stycken rör C-vitaminbrus. De anställda i 

produktionen måste gå kvalitetsutbildningar. Detta för att det behövs en 

licens från läkemedelsverket för att få producera deras produkter.  

 

Försäljningen av Vitamex produkter sker genom Naturapoteket, 

Dagligvaruhandel, Naturpost och International Sales. Den första 

Naturapoteksbutiken öppnades i Norrköping 1980. Det visade sig relativt 

snabbt att detta var efterfrågat av markanden och det dröjde inte länge 

förrän nya butiker öppnades runt om i landet. Idag finns det 54 butiker runt 
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om i Sverige. Produktsortimentet i butikerna består dels av egentillverkade 

produkter och dels av inköpta varumärken.  

 

Divisionen Dagligvaruhandels verksamhet går ut på att försöka sälja in 

Vitamex produkter till stora butikskedjor såsom ICA, Coop, Axfood och 

Bergendahls. På detta sätt når Vitamex en bred marknad. Idag saluförs 30 

stycken av Vitamex egentillverkade produkter i dagligvaruhandeln.  

 

Naturpost bedriver postorderverksamhet och prenumeration av kosttillskott 

i Norden. I Sverige, Norge, Danmark och Finland har Naturpost cirka 1 

miljon abonnenter. Kunderna som prenumererar på produkterna får dessa 

levererade hem till sin brevlåda.  

 

Vitamex säljer via distributionskanalen International Sales sina produkter 

på en internationell marknad, främst till olika grossister runt om i världen. 

Den huvudsakliga markanden finns i USA, England, Östeuropa och 

Australien. En del av kunderna paketerar produkterna själva medan andra 

får produkterna färdigpaketerade. Det är inga av dessa produkter som går 

under något av Vitamex egna varunamn, utan kunderna sätter själva sitt 

varunamn på produkterna.  

 

4.4.1 Kvalitetsarbete på Vitamex 
 

Vitamex produktion är godkänd enligt Good Manufacturing Practice 

(Kommer vidare att benämnas som GMP). Under intervjuerna kom det 

fram att alla läkemedelsföretag i världen arbetar efter detta 

kvalitetssäkringssystem. GMP kraven är, på vissa områden, mycket mer 

långtgående än exempelvis ISO systemen. I Sverige är Läkemedelsverket 

tillsynsmyndigheten för GMP. GMP föreskriver bland annat att personal 
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som på något sätt kommer i kontakt med produkterna skall vara utbildade i 

hygien. GMP är ingen kvalitetsmetod i bemärkelsen att den hanterar 

processer, utan skall ses som en hygienstandard. 

 

Vitamex är inte ISO certifierat. Detta beror enligt dem själva på att de 

agerar på en omogen marknad som inte efterfrågar ISO certifiering eller 

liknande kvalitetssäkringsinstrument. Vitamex använder sig inte av 

filosofier såsom JIT. Vitamex var från början ett mindre företag varför 

behovet av kvalitetsrutiner var mindre. Att företaget dessutom är 

verksamma i en expansiv bransch med god lönsamhet kan enligt dem själva 

vara ytterliggare en förklaring till företagets situation idag. 

 

4.5 Intervjusammanställning Vitamex 
 

På Vitamex intervjuade vi fem personer, av dessa fem är två män och tre 

stycken är kvinnor. Deras anställningstid på Vitamex varierar från två 

månader till åtta år. De arbetar i grupper som är mellan 4 till 60 personer 

stora. Könsfördelningen inom dessa grupper är från 20 procent till 75 

procent kvinnor. De arbetar alla på olika avdelningar med olika 

arbetsuppgifter såsom avtalsansvarig, projektledare, marknadsassistent, 

produktionschef och logistikansvarig. Respondenternas ålder varierar från 

25 år till 38 år.  

 

Då vi frågade respondenterna om deras avdelning är ISO certifierad eller 

liknande svarade tre stycken att de inte kan tänka sig att avdelningen är ISO 

certifierad, men de är inte helt säkra. Två stycken vet att företaget inte är 

ISO certifierat men berättade att de i produktionen arbetar med ett system 

som heter Good Manufacturing Practice (GMP). 
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4.5.1 Avdelning 1, Stress och Konflikter 

 

När vi pratade om hur respondenterna upplever sin arbetssituation berättar 

alla att de trivs mycket bra med sina arbetsuppgifter. Detta beror på att de 

har ett självständigt arbete där de själva planerar sin tid, att de har bra 

arbetskollegor runt omkring sig och att arbetsuppgifterna är stimulerande 

och intressanta. Alla utom en av de intervjuade beskriver sin 

arbetsbelastning som lagom eller lite över lagom. Den respondent som inte 

tycker att dennes arbetsbelastning är lagom upplever sin arbetsbelastning 

som mycket hög. De faktorer som enligt respondenterna påverkar deras 

arbetsbelastning är i stor utsträckning faktorer som de själva inte kan 

påverka. De exempel som gavs är att de är beroende av att andra gör sitt 

jobb, att det gjorts omstruktureringar inom företaget och att det beror på 

hur många projekt som löper eller startar samtidigt.  

 

Alla respondenter utom en menar att deras arbetsprestation påverkas av hur 

motiverade de är inför sin arbetsuppgift. De pekar på olika faktorer som 

ökar motivationen, bra respons under arbetets gång och chefens belöning i 

form av pengar och uppmuntrande ord. De menar vidare att deras kollegor 

har en viktig funktion genom att vara stödjande. Den som inte pekar på de 

ovannämnda faktorerna menar att det endast är arbetsbelastningen som är 

avgörande för arbetsprestationen. 
 

”Har man för mycket att göra så får man släta över det snabbare” 

 

När vi frågade om de intervjuade upplever någon stress, positiv eller 

negativ, i sitt arbete svarade två stycken att de inte har någon negativ stress. 

Avsaknaden av negativ stress kan enligt dem relateras till att företaget nu är 

inne i en relativt lugn period vilket gör att tiden för varje projekt är 
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tillräcklig. Här återkommer även trivseln med arbetskollegorna och det stöd 

som fås från dem som en förklaring till avsaknaden av negativ stress. Dessa 

två personer uppskattar sin positiva stress som lite större än medel. Den 

främsta orsaken är intressanta arbetsuppgifter och möjligheten till att själv 

kunna planera sin tid.  

 

Det är en person som beskriver att den inte har någon positiv stress alls och 

det beror på att denne har alldeles för mycket att göra. Den höga 

arbetsbelastningen resulterar i en mycket stor negativ stress. De två 

resterande respondenterna beskriver sin positiva stress som lite högre än 

medel. Orsakerna bakom stressen är olika. Den ena menar att denne har 

rimliga deadlines att arbeta efter vilket resulterar i att det känns som om det 

finns en rimlig chans att göra ett bra jobb. Då denna känsla infinner sig 

menar respondenten att denne får lite extra energi för att arbeta lite hårdare. 

Den andra respondenten kan inte riktigt precisera vad det är som ligger 

bakom den positiva stressen. Något som dock påverkar men som inte är 

den främsta anledningen är att den tycker att den arbetar med spännande 

produkter.  

 

När vi sedan pratade om den negativa stressen med de två som har en 

relativt hög positiv stress svarar de lite olika. Den ena upplever en hög 

negativ stress. Anledningen till detta är att denne har ganska lätt för att 

stressa upp sig. Respondenten menar att den blir stressad av att inte ha full 

kontroll. Då det är andra som påverkar ens arbetssituation kan inte allt 

kontrolleras, vilket kan leda till negativ stress menar respondenten. Den 

andra pekar på det höga tempot som den huvudsakliga orsaken. Det är hela 

tiden snabba puckar som gäller. Respondenten berättar att det är väldigt få 

projekt som har en lång framförhållning och detta leder till stress. 
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”När en order kommer in så skall den helst vara klar igår”  
 

Vidare frågade vi respondenterna om de kan beskriva en vanlig dag på 

jobbet eller om alla dagar är olika. Svaren varierade lite. Tre stycken menar 

att deras arbetsdagar ser relativt lika ut. När de kommer till jobbet på 

morgonen vet de ungefär vad som kommer hända och vad som skall göras. 

De andra två berättar att ingen dag är den andra lik så de har oftast inte en 

vanlig dag på jobbet.  

 

Efter att ha pratat och frågat om deras arbetssituation och arbetsbelastning 

gick vi över till att fråga om hur väldefinierade deras arbetsuppgifter är och 

hur det eventuellt påverkar arbetsprestationen. Då vi frågade om det finns 

processbeskrivningar, checklistor eller templates som respondenterna kan 

använda sig av i sitt arbete svarar fyra av de fem att det inte finns. Det är 

två av dessa fyra som har skapat egna checklistor eller 

befattningsbeskrivning över sina arbetsuppgifter. Den som hade skapat en 

egen checklista menar att den främsta anledningen till detta är att den ger 

ett stöd i arbetet. Respondenten beskrev en situation som extra viktig. Det 

är då arbetsuppgifter som inte görs så ofta skall göras. Då kan det vara bra 

att ha en checklista som stöd att kolla på. Respondenten uttryckte sig så 

här:  
 

”På detta sätt behöver jag inte uppfinna hjulet på nytt” 
 

Respondenten menar vidare att dennes arbete och arbetsmiljö skulle 

påverkas mycket positivt om det skulle finnas någon form av 

processbeskrivningar, checklistor eller templates. De skulle fungera som ett 

stöd i arbetet. 
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Den person som hade arbetat fram en befattningsbeskrivning över sina 

arbetsuppgifter menar att befattningsbeskrivningen inte påverkar 

arbetssättet. Om det skulle finnas någon checklista så skulle det påverka 

dennes arbetsmiljö och arbete negativt i form av att arbetet då skulle 

upplevas som tråkigt och att allt skulle ta längre tid.  
 

”För mig skulle det vara negativt men för företaget skulle det säkert vara 

positivt” 
 

En annan av de fyra som inte har några processbeskrivningar, checklistor 

eller templates menar att det inte är applicerbart på dennes arbetsuppgifter. 

Om det skulle tas fram en processbeskrivning över arbetsuppgifterna så 

skulle det varken påverka arbetet eller arbetsmiljön positivt eller negativt. 

Möjligtvis skulle arbetet bli mer långtråkigt. 

 

Om det skulle göras en processbeskrivning över arbetsuppgifterna och 

rutinerna så skulle det för en av respondenterna inte påverka arbetet, det 

skulle däremot påverka arbetsmiljön negativt genom att det skulle bli 

tråkigare för att det skulle bli mer rutinartat. 
 

”I och för sig, om det skulle finnas processbeskrivningar skulle det kanske 

bli mer effektivt…man skulle slippa att tänka på vad man ska ta tag i 

idag… eller så skulle det kanske bli tråkigt, det skulle bli mer rutinmässigt” 
 

Den person som svarade ja på frågan har en projektlista att arbeta efter. 

Detta uppskattas mycket av respondenten som menar att det annars inte 

skulle gå att genomföra dennes arbetsuppgifter. Om projektlistan skulle tas 

bort skulle arbetet och arbetsmiljön påverkas mycket negativt.  
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När vi sedan frågade om respondenterna upplever sitt arbete som monotont 

svarade fyra stycken att de inte alls upplever sitt arbete som monotont. 

Bland dessa fyra finns de tre respondenter som kan beskriva en vanlig dag 

på jobbet. Den person som inte tycker att sitt arbete är monotont beskriver 

det som varken monotont eller omväxlande. 

 

Vidare frågade vi om det finns konflikter på deras arbetsplats. På den 

frågan svarar en person att det inte finns några konflikter och att 

anledningen till detta är att de använder sig av öppna dialoger. De övriga 

fyra menar att konflikter finns överallt. Förklaringarna är varierande såsom 

brist på tydliga ansvarsfördelningar, stress och press, brist på förståelse 

mellan avdelningar och att varje avdelning ser till sitt eget bästa före 

företagets bästa.  

 

4.5.2 Avdelning 2, Mognadsnivå enligt CMMI skalan 
 

Den andra delen av intervjun syftar till att ge underlag för en bedömning av 

vilken mognadsnivå enligt CMMI skalan som Vitamex befinner sig i.  

 

Samtliga respondenter är övertygade om att de har en fungerade 

verksamhet där de levererar utlovad produkt eller tjänst till kunden. En 

berättade att det har varit bättre än vad det är idag, men att de håller på att 

bli bättre.  

 

Då vi frågade om deras arbete styrs av någon plan, schema eller 

processbeskrivning svarade fyra av de fem respondenterna att det finns en 

plan och att den efterföljs av de flesta. En av de svarande har en 

dokumenterad processbeskrivning över sitt arbete. När vi sedan frågade om 

det finns en policy för den verksamhet som de arbetar med svarade tre 

 68  
 



Analys av kvalitetsarbete i kontorsmiljö 
– En studie om hur personalen påverkas av kvalitetsarbete 

stycken att det finns en policy. En respondent tillade att denne inte vet hur 

policyn ser ut. Två av de intervjuade svarade att det inte finns någon policy. 

Då vi undrade om den underhålls så fick vi svar som ja, ja med möten och 

uppföljning och ja jag tror att kvalitetsavdelningen håller på med det. Då 

respondenterna fick frågan om det finns en plan för den verksamhet de 

arbetar med fick vi ett ja svar från samtliga. Alla svarade att de vet att 

planen uppdateras kontinuerligt.  

 

Alla menar att de generellt har de resurser som krävs för att de skall kunna 

genomföra den verksamhet som de arbetar med. En person uttryckte att 

denne har ett behov av ett nytt datorprogram, men tillade att det var på 

gång. Samtliga tycker att de även har de resurser som behövs för att kunna 

leverera det som de utför. 

 

Avslutningsvis pratade vi om processer och om respondenterna har blivit 

utbildade i processen som beskriver deras arbete. Av de fem intervjuade 

var det tre stycken som direkt kunde svara på vem det är som är ansvarig 

för den process som beskriver deras arbete. De andra var lite osäkra men en 

hade sina aningar om att det kunde vara dennes chef. På frågan om det 

finns någon processägare var det två stycken som svarade ja. De vet vem 

processägaren är. Av de andra tre var det två som inte har någon aning och 

en som inte tror att det finns någon processägare.  

 

Ingen av respondenterna har blivit utbildad i den process som beskriver 

deras arbete. Två stycken menar att det handlar om att vara självlärd. 

Vidare är det två personer som inte vet om de personer som stödjer 

processen har blivit utbildade och två personer som vet att de inte har blivit 

utbildade. När det gäller uppdatering av processerna var det tre stycken 

som svarade att de uppdateras. En menar att uppdateringen sker i det 
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dagliga budgetarbetet. En annan av de svarande tror inte att processerna 

uppdateras alls och att orsaken till detta är tidsbrist. Den femte personen är 

osäker på om processerna uppdateras, men den vet vem som är ansvarig för 

processen. 

 

På frågan om högre chefer vet hur processerna fungerar svarade fyra 

stycken att de tror det. En av respondenterna vet inte om de högre cheferna 

är informerade om hur processerna fungerar. 

 

4.6 Företagspresentation Stadium 
 

Underlaget för denna företagspresentation är dels hämtat från 

interntmaterial, dels från Stadiums hemsida, www.stadium.se. 

 

Stadium är ett detaljhandelsföretag som designar, köper och säljer sport och 

sportmodeprodukter. Stadium startades 1974 av bröderna Ulf och Bo Eklöf 

när de tog över en liten sportbutik i Norrköping. Visionen var då att skapa 

ett sportvaruhus där sportprodukter var exponerade i butiken. Här kunde 

kunderna känna på skorna, kläderna och skidorna till skillnad från 

betjäning över disk, som tidigare var det normala. 

 

Under åren har konceptets förfinats och 1987 öppnades den första 

Stadiumbutiken på Sergelgatan i Stockholm. Idag finns det 80 stycken 

Stadiumbutiker runt om i Sverige. Stadium har också butiker i Finland och 

Danmark. Planer finns även för butiker i Norge.  

 

Stadium AB är moderbolag för Stadiumbutikerna och huvudkontoret som 

ligger i Norrköping. Förutom Stadiumkedjan ingår butikerna Nike Concept 

Store, Red Devil, Edins Golfstores, Sports Outlet och Sportlagret i 
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Stadiumkoncernen. I september 2001 gick bygg och investmentföretaget 

Lundbergs AB in som delägare i Stadium AB. Målet för Stadiumkoncernen 

är att bli det ledande sportföretaget i Norden till år 2005. Idag är cirka  

2 500 är anställda i koncernen.  

 

Stadium driver även sedan 1995 Stadium Sports Camp som är ett 

rikstäckande sportläger för ungdomar i åldern 11-14 år. Sports Camp 

arrangeras årligen under fyra sommarveckor i Norrköping. Dit kommer 

ungdomar för att träna och prova på olika sporter. Varje år deltar cirka  

3 000 ungdomar. Där jobbar Stadium med att förmedla fair play för att 

utveckla arbetet med etik och moral inom idrotten.  

 

4.6.1 Kvalitetsarbete på Stadium 

 

Stadium använder sig till viss del av JIT filosofin. På logistikavdelningen 

förs diskussioner om att använda JIT filosofin för att effektivisera in och 

utleveranser av varor. Sedan hösten 2003 har Stadium påbörjat ett arbete 

med att ta fram arbetsbeskrivningar som beskriver de interna arbetsrollerna. 

Vår uppfattning är att detta arbete kan ses som en början på ett mer 

omfattande och långsiktigt kvalitetsarbete.  

 

Stadium är inte ISO 9000 certifierat. Detta är enligt dem själva inget som är 

högt prioriterat då Stadiums kunder endast i liten utsträckning efterfrågar 

om företaget är miljöcertifierat enligt ISO 15001. En annan orsak till 

frånvaron av kvalitetsarbete kan vara att Stadium har utvecklats relativt 

snabbt, från att ha varit ett litet familjeföretag till en landstäckande 

sportkedja.  
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4.7 Intervjusammanställning Stadium 
 
 

På Stadium intervjuade vi två män och tre stycken kvinnor som är mellan 

27 och 50 år. De arbetar på olika avdelningar och har tjänster som 

ekonomichef, controller, kontorist, ekonomiassistent och 

avdelningsansvarig för leverantörsrestkontra. Anställningstiden hos de 

intervjuade varierar mellan 6 månader och 16 år. Respondenterna är 

verksamma i grupper som är mellan 1 till 47 personer stora. 

Könsfördelningen i dessa grupper är ganska lika men med en övervikt av 

kvinnor.  

 

På frågan om deras avdelning är ISO certifierad svarade samtliga 

respondenter att deras avdelning ej är ISO certifierad. En av de intervjuade 

tillade att företaget som helhet inte är ISO certifierat.  

 

4.7.1 Avdelning 1, Stress och Konflikter 

 

Samtliga respondenter menar att deras arbetsbelastning är hög. Två av de 

intervjuade menar att de till stor del själva kan påverka sin 

arbetsbelastning. Detta genom att utveckla bra rutiner, delegera arbete till 

andra, anställa mer personal om det behövs och att de själva kan planera 

sitt arbete. Dessa påpekar att det inte bara är faktorer som de själva kan 

råda över som påverkar deras arbetsbelastning. Respondenterna förklarar 

att de är beroende av att deras kollegor, både på den egna avdelningen och 

på andra avdelningar, gör sitt jobb. Tre stycken av de svarande menar att 

arbetsbelastningen till största del påverkas av faktorer som beror på andra. 

Det exempel som är återkommande hos samtliga respondenter är att de till 

stor del är beroende av att andra gör sitt jobb. Detta för att deras 
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arbetsuppgifter bland annat innebär budgetuppföljning och 

kassaavstämning. Om de inte får det underlag som krävs eller att det inte är 

rätt sammanställt så kan de ej utföra sitt arbete.  

 

När vi sedan frågade om vilka faktorer som påverkar deras arbetsprestation 

svarade respondenterna mer varierat. En menar att arbetsprestationen 

påverkas av vilka resurser som finns att tillgå, vilken kunskap och 

utbildning personen har och hur informationen sprids. En annan svarar att 

faktorer som god framförhållning och hur väl arbetet är planerat medför en 

bättre arbetsprestation. Här framhölls även att det är viktigt att personer 

runt omkring utför sitt arbete på ett korrekt sätt. 

 

”Om andra slarvar med sina arbetssysslor, så får jag mer att göra” 

 

Vidare frågade vi respondenterna om de kan beskriva en vanlig dag på 

jobbet eller om alla dagar var olika. Svaren varierade lite. Tre av de fem 

intervjuade kan beskriva en vanlig dag på jobbet. Varje arbetsdag ser 

relativt lika ut, när de kommer till jobbet på morgonen vet de ungefär vad 

som kommer hända och vad som skall göras. De resterande två berättade 

att ingen dag är den andra lik, så de har oftast inte en vanlig dag på jobbet. 

En av dessa två berättade att den till viss del vet vad som kommer hända 

under dagen, vissa saker är återkommande. 

 

När vi frågade om de intervjuade upplever någon stress, positiv eller 

negativ, i sitt arbete svarade tre stycken att de inte har någon negativ stress. 

Avsaknaden av negativ stress kan enligt dem relateras till att de själva kan 

styra sitt arbete och att det är en bra kommunikation med cheferna med 

daglig avstämning. De övriga två respondenterna upplever en högre grad av 
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negativ stress, men menar att stressen är under kontroll. De nämner faktorer 

såsom dålig framförhållning och att de själva inte kan styra sitt arbete. 

 

På frågan om det finns processbeskrivningar, checklistor eller templates 

som du kan använda dig av i ditt arbete svarade samtliga personer ja. Fyra 

av respondenterna nämnde att de relativt nyligen har börjat konstruera 

arbetsbeskrivningar för hela företaget. Under hösten 2003 köpte Stadium in 

ett nytt datasystem som skulle effektivisera fakturahanteringen. Detta 

resulterade i mycket oreda och för att komma tillrätta med de problem som 

uppstod i samband med implementeringen av det nya systemet, inleddes 

kvalitetsarbetet. Arbetet var vid intervjutillfället inte helt färdig varför 

dessa arbetsbeskrivningar inte täckte alla individer. En person svarade att 

denne, på eget initiativ, har gjort en beskrivning över sitt arbete för att 

underlätta vid exempelvis sjukskrivning. Tre personer menar vidare att 

deras arbete skulle påverkas negativt om det inte fanns 

processbeskrivningar, checklistor eller templates. En har åsikten att denne 

inte skulle påverkas vid frånvaro av egna rutiner och processbeskrivningar. 

Däremot skulle denne drabbas på ett negativt sätt om de personer som 

levererar material inte följer sina checklistor. Den person som vid 

intervjutillfället inte har en fullständig arbetsbeskrivning tror att arbetet 

skulle påverkas på ett positivt sätt vid ett införande av 

processbeskrivningar. Alla menar att arbetsmiljön eller arbetssituationen 

skulle påverkas negativt vid avsaknad av processbeskrivningar, checklistor 

eller templates. Ingen av de fem upplever sitt arbete överlag som monotont, 

dock kan enstaka uppgifter uppfattas som tråkiga. 

 

Tre personer anser att det finns konflikter på Stadium. Dessa konflikter 

beror på faktorer som personkemi, stress och en hög personalomsättning. 

 74  
 



Analys av kvalitetsarbete i kontorsmiljö 
– En studie om hur personalen påverkas av kvalitetsarbete 

De två som menar att det inte finns konflikter tror att detta beror på att det 

råder en positiv stämning på företaget samt att cheferna är ett bra stöd. 

  

4.7.2 Avdelning 2, Mognadsnivå enligt CMMI skalan 
 

Den andra delen av intervjun syftar till att ge underlag för en bedömning av 

vilken mognadsnivå enligt CMMI skalan som Stadium befinner sig i. Alla 

fem respondenterna svarade att de har en fungerande verksamhet där de 

levererar utlovad produkt eller tjänst till kund.  

 

Samtliga respondenter anser att deras arbete styrs av någon plan, schema 

eller processbeskrivning. Flera av respondenterna syftar på deras 

arbetsbeskrivning och jämställer den med en processbeskrivning. Fyra 

stycken menar att arbetsbeskrivningen efterföljs av de flesta i gruppen. En 

svarade att tidsbrist ibland gör det nödvändigt att göra avsteg från 

arbetsbeskrivningen. 

 

På frågan om det finns en policy för den verksamhet som du arbetar med? 

En policy för planering och utförande av processer? Blev svaren blandade, 

en menar att företagets strategi reglerade detta, en annan menar att det finns 

till viss del. Två stycken svarade att det inte finns någon sådan policy. Fyra 

stycken menar vidare att policyn inte underhålls. En svarade att ledningen 

uppdaterar den löpande. 

 

Samtliga respondenter svarade att det finns en plan för den verksamheten 

de arbetar med. Hur ofta planen uppdateras varierar mellan en till två 

gånger per år. Alla fem svarade att de har de resurser som behövs för att 

genomföra den verksamhet som de arbetar med. De anser också att de finns 

resurser för att leverera de utförda arbetet. 
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Respondenterna vet vem som är ansvarig för processen som beskriver deras 

arbete. Två vet inte om det finns någon processägare, medan tre anser att 

det finns en processägare. Fyra stycken har blivit utbildade eller utbildat sig 

själva i processen. Två av de fem svarade att processens funktion 

regelbundet utvärderas, övriga vet inte om det sker. Fyra tror inte att högre 

chefer är medvetna om hur processen fungerar.   
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5. ANALYS 
 

I detta kapitel analyserar vi det empiriskt insamlade materialet som vi 

presenterade i kapitel fyra. Kapitlet inleds med en analys av fallföretagens 

mognadsnivå enligt CMMI skalan. Därefter följer en analys av hur 

kvalitetsarbete påverkar personalen i avseende på stress och konflikter.  

Den teoretiska referensram som vi presenterade under rubriken 

referensram kommer att fungera som analysverktyg.  

 

5.1 Fallföretagens mognadsnivå enligt CMMI skalan 
 

Syftet med denna uppsats är att dels undersöka fallföretagens mognadsnivå 

enligt CMMI skalan, dels undersöka hur kvalitetsarbete påverkar 

personalen i avseende på stress och konflikter. För att kunna svara på hur 

kvalitetsarbete påverkar personalen i avseende på stress och konflikter 

kommer vi att undersöka fallföretagens kvalitetsarbete genom att använda 

oss av CMMI skalan.  

 

Del 2 av intervjuunderlaget syftar till att ge underlag för att bedöma 

fallföretagens mognadsnivå enligt CMMI skalan. Vår avsikt med 

bedömningarna är att ge en tolkningsbakgrund till de övriga svar som vi 

fick på intervjuerna. 

 

5.1.1 Bombardier Transportation 
 

Bombardier Transportation har längst erfarenhet av kvalitetsarbete av de tre 

fallföretagen. Detta tror vi kan förklaras av deras historia inom produktion 

och tillverkningsbranschen där både kunder och leverantörer arbetar med 

standarder. För att ett företag skall kunna bedömas leva upp till 
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mognadsnivå 1 enligt CMMI skalan måste företaget prestera de produkter 

eller de tjänster som är avsikten med verksamheten. Respondenterna är 

enliga om att de har en fungerande verksamhet där de levererar utlovad 

produkt eller tjänst till kund. Vi gör bedömningen att Bombardier 

Transportation klarar kraven för mognadsnivå 1. 

 

De intervjuade på Bombardier Transportation anser att deras arbete styrs av 

en plan, schema eller processbeskrivning och att de efterföljs av de flesta i 

gruppen. De intervjuade har även blivit utbildade i processen som beskriver 

deras arbete. På Bombardier Transportation drivs det dagliga 

förbättringsarbetet enligt Six Sigma. En viktig del inom Six Sigma är enligt 

Magnusson, Kroslid och Bergman (2000) är att utbilda personalen. Tre av 

respondenterna har blivit utbildade i Six Sigma. Att företaget är ISO 9000 

certifierat och arbetar med Six Sigma märktes dels genom att 

respondenterna tycktes vara väl införstådda med den terminologi som vi 

använde oss av i intervjufrågorna. Dels att processbeskrivningar finns 

framtagna för alla arbetsroller samt att det finns processägare.  

  

En annan viktig punkt som noterades vid intervjutillfällena är att samtliga 

processbeskrivningar är dokumenterade. Detta är något som Nordkvist 

(1994) skriver är en viktig faktor då företag arbetar med kvalitetsarbete för 

exempelvis ISO certifiering, eftersom nedskrivna rutiner ger ett bättre stöd 

i det dagliga arbetet än muntliga. En del av respondenterna menade dock att 

det finns för mycket processbeskrivningar.  

 

En anmärkningsvärd iakttagelse är att respondenterna ”erkände” att de 

slarvar med rutinerna vid tidsbrist. Detta tolkar vi som om att 

respondenterna upplever arbetsstöden i form av checklistor och 

processbeskrivningar som ett extra arbetsmoment, istället som ett 
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arbetsstöd i det dagliga arbetet. Bergquist och Eide (1999) skriver hur 

viktigt det är att checklistor och processbeskrivningar ses som en del av 

arbetet och inte som något extra. Om de anställda inte förstår varför de 

skall använda sig av checklistor i sitt arbete kan det vara en naturlig handlig 

att hoppa över dem vid tillexempel tidsbrist.  

 

Nordkvist (1994) menar att utvärdering och utveckling är en central del av 

kvalitetsarbete. Detta är något som även Bergquist och Eide (1999) skriver 

om, de menar att en process är tänkt att återupprepas. På detta sätt kan 

processen ständigt förbättras från gång till gång. Ett av kraven för att ett 

företag skall klara mognadsnivå 2 enligt CMMI skalan är att processerna 

utvärderas. Tre av de intervjuade vet inte om processerna granskas, 

utvärderas eller uppdateras regelbundet. De menar att det är lite si och så 

med återkopplingen. Två stycken tror att processerna utvärderas, den ena 

nämner att personalen på Six Sigma avdelningen har hand om den 

verksamheten. Således gör vi bedömningen att det förekommer en viss 

utvärdering men att den inte är av regelbunden karaktär. Bergquist och 

Eide (1999) anser att det är en stor risk att de anställda inte inser värdet av 

uppföljning och utvärdering av processerna. Utifrån respondenternas svar 

anser vi att det resonemang som Bergquist och Eide (1999) för angående 

uppföljning och utvärdering av processerna stämmer. 

 

För CMMI mognadsnivå 2 gäller att företaget skall ha en utarbetad policy 

som skall förmedla företagets förväntningar på de berörda processerna. De 

flesta respondenter på Bombardier Transportation menar att det finns eller 

åtminstone ska finnas en policy för den verksamheten de arbetar med. Hur 

policyn lyder eller om de arbetar efter den är oklarare. Tre av de fem menar 

att policyn underhålls, men det råder delade meningar om vem som gör det 

eller hur ofta det sker. Arbetet med att förmedla vad företaget vill uppnå 
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med kvalitetsarbetet har tydligen inte förmedlats till de anställda. Vid 

implementering av och arbete med kvalitetsarbete är det enligt Nordkvist 

(1994) av stor vikt att cheferna informerar och motiverar de anställda om 

hur processerna skall fortgå.  

 

Vi hade förväntat oss ett bättre resultat på Bombardier Transportation, 

främst i fråga om utvärdering och uppföljning av processerna då företaget 

har arbetat länge med dessa frågor. Baserat på intervjusvaren gör vi 

bedömningen att Bombardier Transportation befinner sig strax under 

mognadsnivå två enligt CMMI skalan.  

 

5.1.2 Vitamex 
 

Samtliga intervjuade är övertygade om att de har en fungerande verksamhet 

där de levererar utlovad produkt eller tjänst till kund. Detta är ett 

grundläggande krav för att uppnå mognadsnivå 1 enligt CMMI skalan. 

Således anser vi att Vitamex uppfyller de krav som finns för mognadsnivå 

1 enligt CMMI skalan. 

 

Fyra av de fem respondenterna på Vitamex anser att deras arbete styrs av 

en plan, schema eller processbeskrivning och att de efterföljs av flesta i 

gruppen. Ingen av de intervjuade har blivit utbildade i processen som 

beskriver deras arbete. Två stycken menar att det handlar om att vara 

självlärd. För mognadsnivå 2 på CMMI skalan måste företaget utbilda sin 

personal på lämpligt sätt, vilket kan vara självstudier, mentorprogram eller 

organiserade kurser. 

  

Vidare menar tre stycken att det finns en policy för den verksamhet som de 

arbetar med. För CMMI mognadsnivå 2 gäller att företaget skall ha en 
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utarbetad policy som skall förmedla företagets förväntningar på de berörda 

processerna. En respondent tillade att denne inte vet hur policyn ser ut. Två 

av de intervjuade svarade att det inte finns någon policy. Då vi undrade om 

policyn underhålls så fick vi svar som ja, ja med möten och uppföljning 

och ja jag tror att kvalitetsavdelningen håller på med det. Om det är så att 

det finns en policy så verkar det som om det finns brister i att implementera 

den hos de anställda. Har företaget och de olika avdelningarna utvecklat en 

policy så är det ju tänkt att den skall vara till hjälp i arbetet. Om policyn ej 

har nått ut till de berörda så kommer policyn ej att resultera i ett positivt 

utslag, vilket är tanken med att arbeta med policys. 

 

På Vitamex är det en av respondenterna som har en dokumenterad 

processbeskrivning över sitt arbete. Det är ett krav att alla arbetsprocesser 

skall vara dokumenterade för att ett företag skall uppfylla mognadsnivå 2 

på CMMI skalan. Nordkvist (1994) skriver att en viktig faktor då företag 

arbetar med kvalitetsarbete för exempelvis ISO certifiering är att det finns 

dokumenterade processbeskrivningar. Detta eftersom nedskrivna rutiner 

ger ett bättre stöd i det dagliga arbetet än muntliga. Av de fyra som inte har 

en dokumenterad processbeskrivning är det två som själva har utarbetat 

checklistor eller befattningsbeskrivning över sina arbetsuppgifter. De 

menar att det ger ett stöd i arbetet. Med tanke på att det är två respondenter 

som själva har skapat arbetsstöd i form av checklistor menar vi att det hos 

de anställda finns ett behov standardisering i någon form.  

 

Ett annat av kraven för att ett företag skall klara mognadsnivå 2 enligt 

CMMI skalan är att processerna utvärderas och uppdateras. Tre stycken 

respondenter svarade att de uppdateras. Detta sker i det dagliga 

budgetarbetet. Några tror inte att processerna uppdateras och att orsaken till 

detta är tidsbrist. Respondenternas svar visar på att utvärdering och 
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uppföljning av processerna inte är en naturlig del i det dagliga arbetet. 

Detta är något som Bergquist och Eide (1999) också ser som ett problem. 

De menar att reflektion över processerna ofta ses som fristående från själva 

jobbet, som ett extra arbetsmoment. Vi menar att utvärdering och 

uppföljning av processerna är en förutsättning för att kunna förbättra 

verksamheten. Vi bedömer att Vitamex har en mognadsnivå lite över 1 

enligt CMMI skalan. Detta grundar vi på dels att det är oklart om det finns 

någon policy för kvalitetsarbetet, dels att Vitamex inte arbetar efter 

dokumenterade processer. 

 

5.1.3 Stadium 
 

På Stadium gav respondenterna entusiastiska svar angående kvalitetsarbete 

i allmänhet och de arbetsbeskrivningar som de höll på att ta fram i 

synnerhet. Det verkade som om alla respondenterna förstod varför de 

arbetar med arbetsbeskrivningar och var villiga att följa dem. Stadiums 

kvalitetsarbete inleddes med vad Helmrich (2001) kallar att köpa 

produktivitet. Stadium köpte in ett nytt datasystem för att effektivisera 

fakturahanteringen. Detta resulterade i mycket oreda och för att komma 

tillrätta med de problem som uppstod i samband med implementeringen av 

det nya systemet inleddes kvalitetsarbetet. Kvalitetsarbetet började med att 

det togs fram arbetsbeskrivningar över processerna. Förbättringsarbetet 

drivs således av en vilja att förbättra ett konkret problem, vilket även är 

beskrivet i litteratur som Cullen och Hollingum (1990). Arbetet bedrivs inte 

för en ISO 9000 certifiering utan är en effekt av ett tydligt upplevt behov 

av ”ordning och reda”.  

 

För att ett företag skall kunna bedömas leva upp till mognadsnivå 1 enligt 

CMMI skalan måste företaget prestera de produkter eller de tjänster som är 
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avsikten med verksamheten. Respondenterna är enliga om att de har en 

fungerande verksamhet där de levererar utlovad produkt eller tjänst till 

kund. Respondenternas svar tyder på att Stadium klarar av de krav som 

ställs för mognadsnivå 1 enligt CMMI skalan. 

 

För att ett företag skall nå upp till mognadsnivå 2 enligt CMMI skalan, 

skall det finnas dokumenterade processbeskrivningar som personalen skall 

använda sig av i det dagliga arbetet. Samtliga respondenter anser att deras 

arbete styrs av någon plan, schema eller processbeskrivning. Flera av 

respondenterna syftar på deras arbetsbeskrivning och jämställer den med en 

processbeskrivning. Fyra stycken menar att arbetsbeskrivningen efterföljs 

av de flesta i gruppen. En svarade att tidsbrist ibland gör det nödvändigt att 

göra avsteg från arbetsbeskrivningen.  

 

För CMMI mognadsnivå 2 gäller även att företaget skall ha en utarbetad 

policy som skall förmedla företagets förväntningar på de berörda 

processerna. När vi frågade om det finns en policy för den verksamhet som 

de arbetar med märktes det att stadium är i början av kvalitetsarbetet. 

Begreppet policy verkade inte användas i det dagliga arbetet. Två stycken 

svarade att det inte finns någon policy. Herrman (1995) skriver att det är 

företagsledningen som har ansvar i att det finns en kvalitetspolicy som styr 

verksamheten. Den ska vara dokumenterad och känd i hela organisationen.  

 

Herrman (1995) menar att det skall finnas rutiner som identifierar behov av 

upplärning och utbildning av personalen. Utbildning är en viktig del i 

processarbetet. På Stadium har fyra stycken blivit utbildade eller utbildat 

sig själva i processen. För mognadsnivå 2 enlig CMMI skalan är det viktigt 

att de personer som arbetar med processerna blir utbildade. Detta för att 

personalen skall erhålla en övergripande förståelse för verksamheten och 
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dess processer. Utbildningen kan ske på olika sätt, formen anpassas till den 

aktuella situationen. 

 

Med ovanstående resonemang bedömer vi att Stadium ligger på en 

mognadsnivå mellan 1 och 2 enligt CMMI. Detta eftersom de 

arbetsbeskrivningar som de arbetar med är bra och att samtliga vet vem 

som är ansvarig för processen. Baserat på respondenternas svar gör vi 

bedömningen att det finns brister i form av uppföljning och utvärdering av 

processerna. Vidare är det oklart om det finns någon policy och om den i så 

fall fyller avsedd funktion. Vidare uppfattar vi att kvalitetsarbetet, troligtvis 

för att det är en lösning på ett mer specifikt problem, inte har den 

omfattningen som beskrivs för ISO 9000. 

 

 

5.2 Vilken påverkan har kvalitetsarbete på personalen 

i avseende på stress och konflikter? 
 

Följande kapitel avser att analysera vilken påverkan kvalitetsarbete har på 

personalen i avseende på stress och konflikter. Vi kommer att analysera vår 

empiri dels med utgångspunkt av att användandet av kvalitetsmetoder ger 

upphov till en ökad struktur av och kontroll över arbetet, dels de teorier 

som beskriver faktorer som påverkar uppkomsten av stress och konflikter.  
 

 

5.2.1 Stress 
 

Alla intervjuade på Bombardier Transportation har, i olika omfattning, 

dokumenterade processbeskrivningar som de använder sig av i sitt arbete. 

Fyra av de svarande på Vitamex har inga dokumenterade 

processbeskrivningar att använda sig av i sitt arbete. På Stadium har 
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samtliga dokumenterade processbeskrivningar, eller arbetsbeskrivning som 

de själva kallar dem. På Bombardier Transportation och Stadium kom 

samtliga svar snabbt och frågan verkar bekant. De intervjuade som har 

dokumenterade processbeskrivningar att arbeta efter menar att deras arbete 

skulle påverkas negativt utan detta stöd. Vidare menar de personer som inte 

har dokumenterade processbeskrivningar att om det skulle finnas så skulle 

det påverka arbetsmiljö och arbete negativt i form av att arbetet då skulle 

upplevas som tråkigt och att allt skulle ta längre tid. Det är ingen av de 

intervjuade som idag arbetar efter processbeskrivningar som upplever sitt 

arbete som monotont. Vi tror att skillnaderna i inställning till arbetsstöd i 

form av processbeskrivningar främst kan förklaras av skillnaden i kunskap 

om kvalitetsmetoder hos de anställda. De flesta av de svarande som är 

negativt inställda till arbetsstöd är de som inte har blivit utbildade i ämnet. I 

enlighet med bland annat Six Sigma menar vi att utbildning av personalen 

är en grundförutsättning för ett framgångsrikt kvalitetsarbete.  

 

Majoriteten av respondenterna i studien trivs bra eller mycket bra med sina 

arbetsuppgifter eftersom de upplever att de själva kan påverka sin 

arbetsbelastning, de upplever därmed en viss kontroll. Av respondenterna 

på Bombardier Transportation uppskattar fyra av de fem att den egna 

genomsnittliga arbetsbelastningen är lättare till medelhög. Alla utom en av 

de intervjuade på Vitamex beskriver sin arbetsbelastning som lagom eller 

lite över lagom. Samtliga respondenter på Stadium menar att deras 

arbetsbelastning är hög. Den bedömning som vi gör utifrån CMMI skalan 

är att skillnaden i avseende på mognadsnivå mellan fallföretagen är liten. 

Därför är de konsekvenser som kvalitetsarbete, i teorin, kan förväntas ge 

upphov till i form av kontroll över arbetsprocesserna inte så tydliga. Vi tror 

att mognadsnivån måste vara högre än på de undersökta fallföretagen för 
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att det skall ge tydliga utslag i enlighet med Karasek och Theorell (1990) 

teorier om att stressen minskar vid högre kontroll över arbetssituationen. 

 

Månson och Sköldberg (1983) skriver att stress påverkar nivån av 

aktivering som i sin tur påverkar prestationsnivån. Det vill säga att om det 

finns för låg stressnivå kommer det att leda till underprestation. Optimal 

stressnivå resulterar däremot till maximal prestation. Om det är en 

överoptimal stressnivå så kommer det, liksom för låg stressnivå, att leda till 

underprestation. 

 

På Bombardier Transportation är alla respondenter utom en är berörda av 

sitt arbete och upplever positiv och negativ stress. Dessa personer upplever 

kombinationen av stressen på olika sätt. Respondenterna på Vitamex och 

Stadium har en liknande uppfattning angående hur positiv och negativ 

stress påverkar deras arbete. Vi har svårt att tolka hur olika kombinationer 

av positiv och negativ stress påverkar varje respondent i enlighet med 

Månson och Sköldberg (1983) teorier om hur optimal stressnivå påverkar 

prestationer. Vi kan vidare inte utskilja några företagsspecifika mönster 

som tillexempel att respondenterna på Bombarier Transporation upplever 

en mindre negativ stress till följd av det kvalitetsarbete som bedrivs på 

företaget. Enligt kvalitetsmetoder, exempelvis ISO 9000, som föreskriver 

att dokumentation och utvärdering av arbetsprocesser resulterar i en ökad 

kontroll över arbetssituationen, skulle vi i denna studie enligt Karasek och 

Theorell (1990) teori se utslag i form av minskad stress hos de anställda. Vi 

har i denna studie inte kunnat se att kvalitetsarbete resulterar i en minskad 

stress hos de anställda. Detta kan bero på dels att skillnaden i mognadsnivå 

hos fallföretagen är relativt liten, dels att kvalitetsarbete inte resulterar i en 

högre upplevd kontroll. Det vi kan konstatera är att de flesta av 

respondenterna uttrycker att de arbetar bättre under viss press. 
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5.2.2 Konflikter 

 

Beslut som fattas efter en konstruktiv konflikt blir bättre eftersom fler 

åsikter har värderas samt att förståelsen för vad som ligger bakom beslutet 

ökar. Förekomsten av konflikter kan enligt Hatch (2000) tolkas som ett 

bevis på att organisationen är sund eftersom det betyder att det finns åsikter 

hos de anställda och att de bryr sig om sitt företag. På Bombardier 

Transportation, Vitamex och Stadium menar majoriteten av respondenterna 

att det finns konflikter eller snarare diskussioner och argumentationer på 

arbetsplatsen. Respondenterna anser liksom Hatch (2000) att det är normalt 

med konflikter på arbetsplatser, det är inget som de ser som negativt. De 

faktorer som påverkar konflikterna är varierande mellan de tre 

fallföretagen. På Vitamex är det otydliga ansvarsfördelningar som orsakar 

konflikterna. På Stadium beror konflikterna på faktorer som personkemi, 

stress och en hög personalomsättning. Respondenterna på Bombardier 

Transportation menar att tidsbrist är den främsta orsaken. 

 

Något som vi tycker är intressant är att samtliga respondenter på 

Bombardier Transportation anser att det finns konflikter. På Vitamex är det 

en av de intervjuade och på Stadium är det två personer som menar att det 

inte finns några konflikter. Detta menar vi tyder på skillnader i 

företagsklimat men att det är tveksamt om Bombardier Transportation, 

enligt Hatch (2000) teorier, skulle vara en sundare organisation än de andra 

två företagen. Anledningen till avsaknaden av konflikter är enligt 

respondenterna på Vitamex och Stadium att de använder sig av öppna 

dialoger, att det råder en positiv stämning på företaget och att cheferna är 

ett bra stöd. På Bombardier Transportation förklarar flera av 

respondenterna att konflikterna uppstår av att den svenska mentaliteten som 

enligt dem är ”ifrågasättande” till karaktären inte riktigt går ihop med de 
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nordamerikanska ägarnas ledningsstil. De personer som vi intervjuade 

menar att den nordamerikanska ledarstilen är mer auktoritär än den 

skandinaviska och inte tillåter egna initiativ på samma sätt. Detta uttalande 

skall ses mot bakgrund att Bombardier Transportation arbetar med 

verksamhetsförbättringar med hjälp av bland annat ISO 9000 och Six 

Sigma. Vi menar att dessa metoder som de är beskrivna medför, om de 

tillämpas fullt ut, att egna initiativ inte tillåts i samma utsträckning som i en 

icke kvalitetssäkrad organisation. Detta är en konsekvens av att arbeta med 

standarder.  

 

Konflikter inom en organisation påverkas enligt Hatch (2000) av hur 

organisationen är organiserad. Rivalitet eller konflikter mellan olika 

grupper inom organisationen stärker gruppkänslan och sammanhållningen 

inom gruppen. Nackdelen med konflikter mellan interna grupper är att det 

positiva samarbetet i form av kunskapsutbyte minskar i motsvarande grad. 

På Vitamex svarade, som vi skrev ovan, flera av respondenterna att 

konflikter orsakas av att det ej finns tydliga ansvarsfördelningar. 

Respondenterna menar att det är brist på förståelse mellan avdelningar som 

orsakar konflikterna. De intervjuade menar att detta resulterar i att varje 

avdelning ser till sitt eget bästa före företagets bästa. Respondenternas 

beskrivningar om konflikter menar vi bekräftar Hatch (2000) teori om att 

konflikter mellan grupper stärker gruppkänslan på bekostnad av minskat 

kunskapsutbyte mellan grupperna. 

 

På Bombardier Transporation är det ingen som hänvisar till 

ansvarsfördelningar utan menar att det är tidsbristen som leder till stress 

som i sin tur orsakar konflikter. Även på Stadium nämndes stress som en 

faktor till konflikter. Här pratade respondenterna om den negativa stressen.   
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Angående vilken påverkan kvalitetsarbete har på personalen i avseende på 

konflikter tycker vi att vi kan se tendenser. På Bombardier Transportation 

och Stadium, som vi bedömer vara aningen mer aktiva i sitt kvalitetsarbete 

än Vitamex, är det ingen av respondenterna som anser att otydliga 

arbetsfördelningar ger upphov till konflikter. Vid kvalitetsarbete beskriver 

Nordkvist (1994) att företagets processer kartläggs och dokumenteras. Vi 

tror att detta kan förklara varför respondenterna svarar olika. Under det 

kvalitetsarbete som Bombardier Transportation och Stadium bedriver har 

de olika arbetsrollerna blivit tydliga och eventuella oklarheter har utretts. 

Vi menar därför att kvalitetsarbete påverkar personalen på ett positivt sätt i 

avseende på konflikter. Detta för att kvalitetsarbete enligt Herrman (1995) 

tydliggör ansvarsfördelningar och därigenom minskar risken för 

uppkomsten av de konflikter som Hatch (2000) beskriver är av negativ 

karaktär.  
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6. SLUTSATSER OCH 

REKOMMENDATIONER  
 

I detta kapitel sammanställer vi kärnpunkterna i analysen till en rad 

slutsatser samt reflekterar över undersökningens resultat. Dessutom 

presenterar vi våra tankar om framtida forskning inom detta område. 

 

De exempel från dagspressen som vi beskriver inledningsvis i denna 

uppsats samt den respons som vi fått av de personer som vi har intervjuat 

visar att kvalitetsarbete är ett aktuellt ämne. På samma sätt som 

produktionen inom industriföretag har tvingats till kostnadseffektivisering 

när konkurrensen från låglöneländer har ökat tror vi att alla delar av 

företagen och alla typer av företag kommer att arbeta med kvalitet i 

framtiden. 

 

6.1 Vilken mognadsnivå har fallföretagen enligt CMMI 

skalan? 
 

Vi kan med denna undersökning av fallföretagens mognadsnivå enligt 

CMMI skalan konstatera att det finns mycket kvar att göra på företagen i 

avseende på kvalitetsarbete.  

 

Vi bedömer att samtliga fallföretag i denna studie befinner sig mellan 

mognadsnivå 1 och 2 på CMMI skalan. Vi hade förväntat oss ett bättre 

resultat på Bombardier Transportation då de är ett företag med lång historia 

av kvalitetsarbete. Den bedömning av mognadsnivån enligt CMMI skalan 

som vi gör på Vitamex och Stadium är mindre överraskande då inget av 

företagen bedriver organiserat kvalitetsarbete enligt någon kvalitetsmetod. 
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Enligt figur 5 som beskriver förhållandet mellan kvalitetsmetoder kan vi 

förvänta oss att ett företag som bedriver kvalitetsarbete enligt Six Sigma 

befinner sig på mognadsnivå 2 och uppåt enligt CMMI skalan. 

Kvalitetsarbete enligt ISO 9000 skall resultera i en mognadsnivå mellan 1,5 

och 2,5. Enligt detta resonemang borde Bombardier Transportation 

återfinnas på mognadsnivå två och uppåt. Vi menar att detta förklaras av att 

cheferna inte fullt ut prioriterar kvalitetsarbetet. Denna slutsats baserar vi 

på respondenternas oklara svar angående policy. För att övriga punkter i 

kvalitetsarbetet, som exempelvis uppföljning och utvärdering av processer, 

skall genomföras är det viktigt att cheferna visar att det är en del av 

arbetsuppgifterna. Om företaget har en oklar policy angående 

kvalitetsarbete sänder detta tvetydiga signaler till de anställda som i sin tur 

gärna ”hoppar över” rutiner som utvärdering och uppföljning. Vilket är det 

beteende som vi har sett på företaget. 

 

Vitamex och Stadium har den mognadsnivå som vi kan förvänta oss hos 

företag som inte bedriver organiserat kvalitetsarbete enligt någon 

kvalitetsmetod. Vi tror att båda företagen relativt enkelt skulle kunna höja 

sina mognadsnivåer enligt CMMI skalan genom att ta tag i dessa frågor 

eftersom förbättringsarbetet inledningsvis till stor del handlar om 

utbildning.  

 

Vår förhoppning är att många svenska företag kan känna igen sig i de svar 

som vi har fått, dels eftersom fallföretagen representerar flera branscher 

och har olika erfarenhet angående kvalitetsarbetet, dels för att de 

arbetsprocesser som vi har undersökt är universella.  
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6.2 Vilken påverkan har kvalitetsarbete på personalen 

i avseende på stress och konflikter? 
 

Som vi tidigare kunde konstatera är skillnaden i avseende på mognadsnivå 

enligt CMMI skalan mellan fallföretagen liten. Då skillnaderna mellan 

fallföretagens mognadsnivå är liten har vi inte tydligt kunnat se de 

konsekvenser som kvalitetsarbete, i teorin, kan förväntas ge upphov till. 

Detta i form av ökad kontroll över arbetsprocesserna som i sin tur, enligt 

Karasek och Theorell (1990) skall resultera i en minskad stress. Vi har 

alltså i denna studie inte kunnat se att kvalitetsarbete resulterar i en 

minskad stress hos de anställda.  

 

Vi har två förklaringar till varför vi fick detta utfall. Det kan, som vi har 

konstaterat, bero på att skillnaden i mognadsnivå hos fallföretagen är för 

liten. Den andra förklaringen blir att kvalitetsarbete inte resulterar i en 

högre upplevd kontroll över arbetssituationen hos personalen. Studien ger 

således indikation om att mognadsnivån, förutsatt att vår andra förklaring 

inte stämmer, måste vara högre än på de undersökta fallföretagen för att det 

skall ge tydliga utslag i enlighet med teorier om att stressen minskar vid 

högre kontroll över arbetssituationen. 

 

Angående vilken påverkan kvalitetsarbete har på personalen i avseende på 

konflikter, kan vi utifrån denna studie se tendenser. Som vi ovan 

konstaterade är skillnaderna i mognadsnivå mellan fallföretagen liten. Trots 

detta skiljer sig respondenterna på Vitamex från de övriga när de nämner 

att oklar arbetsfördelning är en orsak till konflikter. Vi menar att 

förklaringen till att respondenterna på Bombardier Transportation och 

Stadium inte svarar på samma sätt, är att de arbetsbeskrivningar och 
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processbeskrivningar som de har tagit fram har bidragit till att tydliggöra 

ansvarsfördelningar. Under det kvalitetsarbete som Bombardier 

Transportation och Stadium bedriver har de olika arbetsrollerna blivit 

tydliga genom att de har dokumenterats därmed har eventuella oklarheter 

synliggjorts och utretts. Vi menar därför att kvalitetsarbete påverkar 

personalen på ett positivt sätt i avseende på konflikter. Detta för att 

kvalitetsarbete enligt Herrman (1995) tydliggör ansvarsfördelningar och 

därigenom minskar risken för uppkomsten av de konflikter som Hatch 

(2000) beskriver är av negativ karaktär.  

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 

Vi har valt att inte analysera vår empiri utifrån ett ekonomiskt perspektiv 

då vi anser att en sådan undersökning bör sträcka sig under en längre period 

(flera kalenderår). Det skulle vara nödvändigt att göra bedömningar hur 

mognadsnivåerna i de aktuella företagen har förändrats över tiden för att 

sedan matcha den fakta mot företagens ekonomiska resultat. Vi tycker att 

en sådan studie skulle vara intressant då den i något avseende skulle testa 

hur effektiva kvalitetsmetoderna är. Den litteratur som vi har studerat 

skriven av konsulter har en tendens att utlova stora positiva förändringar. 

 

Vidare välkomnar vi fler studier som utreder hur kvalitetsmetoder som 

ursprungligen är konstruerade för att effektivisera produktion och 

tillverkning är applicerbara på administrativa processer i kontorsmiljö. 
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Bilaga 1, Intervjuunderlag 
 

1. Ålder?  

2. Anställningstid? 

3. Vad arbetar du som eller vad kallas din tjänst? 

4. Hur många är anställda på företaget respektive din avdelning? 

5. Hur är könsfördelningen? 

6. Är eran avdelning ISO-certifierad eller liknande? 

 

Avdelning 1, Stress och konflikter 
 

7. Hur upplever du din arbetsbelastning idag? 

 

8. Vilken/ vilka faktorer anser du påverkar din arbetsbelastning? 

 

9. Vilka faktorer i din omgivning anser du påverkar dig och din 

arbetsprestation? 

 

10. Hur trivs du med dina arbetsuppgifter?  

 

11. Upplever du stress i ditt arbete?  

 

12. Vad tror du är orsaken till stressen/ ingen stress? 

 

13. Kan du beskriva en vanlig dag på jobbet? 

 

14. Hur tror du att ditt arbete skulle påverkas om det fanns/ inte fanns 

processbeskrivningar, checklistor, templates? 
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15. Hur skulle det påverka din arbetsmiljö eller arbetssituation? 

 

16. Upplever du att ditt arbete är monotont? 

 

17. Finns det konflikter på din arbetsplats? 

 

18. Vad anser du vara den/ de främsta orsakerna till konflikter på 

arbetsplatser?  

 

Avdelning 2, Mognadsnivå enligt CMMI skalan 
 
 

19. Har ni en fungerande verksamhet där ni levererar utlovad produkt/tjänst till 
kund? 
 

20. Styrs ditt arbete av någon plan, schema eller processbeskrivning? 

 

21. Efterföljs den (planen, schemat eller processbeskrivningen) av de flesta i 

gruppen? 

 

22. Finns det en policy för den verksamhet du arbetar med? En policy för 

planering och utförande av processer? 

 

23. Vet du om policyn underhålls? Av vem? Hur ofta uppdateras den? 

 

24. Finns det en plan för den verksamhet som du arbetar med? 

 

25. Vet du om planen uppdateras? Hur går det till? Hur ofta? 
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26. Finns de resurser som behövs för att genomföra den verksamhet som du 

arbetar med tillgängliga? 

 

27. Finns de resurser som behövs för att leverera det ni utför, 

produkter/tjänster/delresultat? 

 

28. Vet du vem som är ansvarig för processen som beskriver ditt arbete?  

 

29. Vet du om det finns det en process ägare? 

 

30. Har du blivit utbildat i processen? 

 

31. Har de personer som stödjer processen blivit utbildade? 

 

32. Vet du om man regelbundet granskar och utvärderar hur väl processen 

fungerar? Utvärderas och granskas processens funktion? 

 

33.  Vet högre chefer om hur processen fungerar? 
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